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Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  21º         31º
Corumbá  23º         34º
Dourados  23º         33º
Ponta Porã  22º         31º
Três Lagoas  25º         33º

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Empresários se rebelam contra aumento de 
10% no índice e temem perdas na economia

Com 5º maior custo de 
vida do país, Capital eleva 

IPTU e recebe críticas

Azambuja anuncia 
hoje projeto de 

redução no IPVA

Fiscalização 
é ampliada na 
Afonso Pena

Estado espera 
comprar 5,5 mil 
armas até 2022

Campo Grande, que 
já tem o 5º maior custo 
de vida do país, segundo 
dados do IBGE, pode se 
tornar uma Capital ainda 
mais cara com o reajuste 
de 10% no IPTU 2022 
(Imposto Predial e Teri-
torial Urbano). Diante do 
aumento, e sem alterna-
tivas, comerciantes de 
bairros criticam o imposto 
e avaliam o aumento do 
tributo como uma medida 
que afetará, até mesmo, 
o preço final praticado 

nos estabelecimentos de 
Campo Grande.

Para os comerciantes, 
a elevação do imposto 
irá impactar as ativi-
dades econômicas e não 
é congruente com o mo-
mento de crise atual, em 
que muitos empresários 
tentam se recuperar das 
perdas com a pandemia. 
Na concepção dos pro-
prietários, a cobrança 
do IPTU teria de ser sus-
pensa temporariamente. 
Em resposta ao aumento 

do tributo no município, a 
CDL-CG (Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Campo 
Grande) se manifestou 
com desapontamento no 
dia de ontem. Além disso 
a entidade varejista con-
siderou o ato como desu-
mano, afirmando ser con-
trária à decisão do Exe-
cutivo. O manifesto ainda 
ressalta os efeitos nocivos 
que a pandemia trouxe 
para os comerciantes, que 
buscam se reerguer neste 
fim de ano. Página A7
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José Vitor Leme reescreveu a história da PBR (Profes-
sional Bull Riders) ao vencer a temporada 2021 e a etapa 
de Las Vegas, na T-Mobile Arena, nos Estados Unidos, em 
um ano considerado o melhor de todos os tempos na prin-

cipal liga de montaria em touros do mundo. O sul-mato-
-grossense de 25 anos venceu os seis touros que montou 
durante os cinco dias de disputa e faturou o prêmio de 

US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,5 milhões. Página B1

Nos EUA, 
peão de MS 
faz história 
no esporte 
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ESPORTES

Deputado do MDB 
de André rumo ao 
Governo Azambuja

PSDB de Mato 
Grosso do Sul vai 

apoiar Eduardo Leite 
nas prévias da sigla

Pegam fogo as articulações visando 
à disputa pelo governo de Mato Grosso 
do Sul nas eleições de 2022. O deputado 

estadual Eduardo Rocha, do MDB do 
ex-governador e pré-candidato ao go-

verno André Puccinelli, foi convidado a 
comandar uma secretaria no governo 

de Reinaldo Azambuja (PSDB), que tem 
como pré-candidato à sua sucessão 

por seu partido o secretário Eduardo 
Riedel (Infraestrutura). Caso aceite, 

Rocha abrirá a vaga na Assembleia para 
a volta do ex-deputado Paulo Duarte, 

também do MDB, e ambos deixariam a 
base de apoio de Puccinelli e passariam 
a reforçar a pré-candidatura de Riedel. 
Mas o ataque dos tucanos às bases de 
André e de outros possívels candidatos 
ao governo não param por aí. Conforme 
apurou O Estado, outros deputados e 
partidos estão sendo sondados e po-

derão também reforçar Riedel para as 
eleições do ano que vem. Página A4

Bolsonaro afirma 
que está “99% 

fechado” com o PL

Advogada luta pelo 
pagamento do FGTS a 
professores do Estado

Campão Cultural 
coloca a Capital na 
rota dos festivais

Há quase dois anos sem partido desde que 
deixou o PSL, o presidente Jair Bolsonaro, 
que precisa se filiar a outra legenda para 

disputar a reeleição, declarou que está “99% 
fechado” com o PL, comandado por Valdemar 
da Costa Neto, com quem deve acertar os úl-
timos detalhes de filiação amanhã. Página A4

O PSDB de Mato Grosso do Sul decidiu 
apoiar o governador do Rio Grande do Sul, 

Eduardo Leite, na disputa pela candidatura do 
partido à Presidência da República em 2022 
nas prévias nacionais do partido, marcadas 

para o dia 21 deste mês, contra o governador 
de São Paulo, João Doria, e o ex-prefeito de 
Manaus Arthur Virgílio. Em nota divulgada 
pelo partido ontem nas redes sociais, o pre-

sidente do PSDB-MS, Sérgio de Paula, afirma 
que Eduardo Leite conquista adesão dos tu-
canos sul-mato-grossenses por ter um “perfil 
agregador”, posicionamento mais propositivo 

e compreensão de que, para ocupar a cha-
mada “terceira via” vislumbrada entre o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “é 
necessário romper com a polarização e evitar 

o radicalismo” no Brasil.  Página A3

Consciente da necessidade de oferecer 
amparo e conhecimento para os professores 
contratados pelo Estado e município, para 

o correto pagamento de seus direitos traba-
lhistas, a advogada Renata Lacerda decidiu 

dar voz para quem mais precisa. Página A6

Com o compromisso de fomentar a 
produção artística sul-mato-grossense, 
o primeiro Festival de Artes, Diversi-
dade e Cidadania de Mato Grosso do 

Sul, “Campão Cultural”, será realizado 
entre os dias 22 de novembro e 5 de 

dezembro. Música, artes cênicas, artes 
visuais, palestras e workshops fazem 
parte das atrações durante os 14 dias 
de evento. As atividades não focarão 

apenas na região do Centro, como 
também nos bairros da Capital. “Esse 
festival também é muito importante 

porque ele não se resume às apresen-
tações, mas também à troca de experi-
ências, rodas de negócios, feiras de ar-
tesanato, música, gastronomia e tantos 

outros pontos que fazem a diferença 
do que chamamos de economia da cul-
tura”, afirma o secretário adjunto da 
Secretaria de Estado de Cidadania e 

Cultura, Eduardo Romero. Página C1

ARTES



Esse assunto é atualíssimo, pois a ansie-
dade se constitui em um dos maiores 
desafios para a saúde física e mental 

do homem hodierno.
A revista “Superinteressante” (2008) 

traz algumas informações relevantes sobre 
a ansiedade. Na verdade, segundo ela, a 
palavra ansiedade tem uma genealogia 
milenar. Veio primeiro do alemão: “Angst”; 
e do latim: “angor”. E “angor”, por sua vez, 
procedeu da palavra egípcia “ankh”. No 
Egito antigo, esse era o nome dado ao sím-
bolo do sopro da vida, que tinha origem na 
primeira tomada de ar de um bebê na hora 
do nascimento. Destarte, já na raiz mais 
remota, a ansiedade estava relacionada à 
respiração – ou à falta dela. Por isso, quem é 
ansioso, geralmente é ofegante, respiração 
difícil...

O fato é que a ansiedade é um assunto 
central, sendo alvo de estudo relacionado 
a inúmeros campos da ciência como a 
Psicanálise, a Filosofia, a Sociologia, a 
Psiquiatria, a Farmacologia, a Psicologia, 

a Teologia, dentre outros. O médico, Dr. 
Marcos Aurélio Dias Silva, em seu livro 
“QUEM AMA NÃO ADOECE”, define ansie-
dade como “a sensação, às vezes vaga, de 
que algo desagradável está para acontecer. 
Inclui um conjunto de sintomas, como 
“tensão” e “nervosismo”, e, do ponto de 
vista físico, taquicardia, sudorese, tremores 
nas mãos, “frio na boca do estômago” 
e, nos casos mais intensos, desarranjos 
intestinais e urinários”. Em suma, todos 
esses sinais exteriores e corporais podem 
estar dizendo o quanto estamos ansiosos!! 
E essa vai para os homens: muitos casos de 
impotência sexual ou ejaculação precoce 
podem ser resultantes de uma excessiva 
ansiedade, diz o Dr. Marco Aurélio. E para 
as mulheres: quantos casos não ouvimos de 
mulheres que não conseguiam engravidar, 
isto só ocorrendo depois de tratarem sua 
ansiedade? Este é um tema desafiador. 

A palavra grega para “ansiedade” é “me-
rimna”, podendo ser traduzida por “preo-
cupação”, ou ainda “estar indevidamente 

preocupado”. Isso suscita uma pergunta: 
podemos ficar ansiosos ou preocupados de 
uma forma indevida? A resposta é SIM!!! 
A ansiedade tem como uma das caracte-
rísticas a preocupação irracional. É bem 
verdade que nem toda preocupação é sem 
razão, sem motivo, mas temos que admitir 
que muito de nossa ansiedade diga respeito 
a coisas que não podemos controlar.

Ah! Temos uma orientação: VIVA UM DIA 
DE CADA VEZ! Assim a ansiedade será ven-
cida? Claro que não, mas já é um exercício 
que ajudará o ansioso até que ele procure 
ajuda profissional. Há uma pergunta que 
não quer calar: de onde vem a ansiedade? 
Um conjunto de fatores coopera para que 
a ansiedade se manifeste. Observe que usei 
a palavra: manifeste. Isso porque ela, a an-
siedade, já se encontrava no indivíduo de 
forma latente vindo a se manifestar devido 
ao acionamento de algum “gatilho”. A boa 
noticia é que há cura para esse mal que está 
presente em muitas pessoas com variados 
níveis de intensidade. 
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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
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realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”
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Editorial

A ansiedade não é o fim; 
ela pode ser vencida

Estagnação com inflação

Dr. Aldo P. Sousa

Landes Pereira

Estagflação (aportuguesamento de sta-
gflation) é a junção de estagnação 
econômica (de difícil reversão) e in-

flação (expansão acelerada dos preços, com 
desemprego). Ocorre quando o país passa por 
uma acentuada queda da atividade econômica 
e, simultaneamente, ocorre uma forte dispa-
rada dos preços em geral. As consequências 
sociais são catastróficas, principalmente se os 
políticos se mostrarem irresponsáveis em seus 
comportamentos no que diz respeito “tirar 
vantagens eleitorais” da crise.

Jain Macleod, político britânico, foi quem 
criou o termo, em 1965, ao descrever o cenário 
(conjuntura) econômico do Reino Unido. A 
segunda crise do petróleo (1979) disseminou 
essa característica de crise para o mundo, 
popularizando o conceito, que gerou variadas 
teorias. Para se entender o emaranhado 
de contradições que envolve um processo 
estagflacionário torna-se necessário, antes, 
compreender alguns princípios básicos de 
macroeconomia e de política monetária.

De modo geral, na teoria Keynesiana, as 
taxas de inflação e desemprego apresentam 
uma relação inversa no curto prazo: se uma 
taxa sobe, a outra tende a cair. Esse fato ocorre 
porque o crescimento econômico gera novos 
postos de trabalho, aumento do nível de renda 

e alta do consumo, resultando na elevação 
da demanda e dos preços de bens e serviços. 
Para controlar a inflação, o governo adota me-
didas de contração monetária, pressionando 
a demanda e os preços e, consequentemente, 
reduzindo, a oferta de empregos. Essa relação 
é conhecida como Curva de Phillips.

Entretanto, em um cenário de estagflação, 
os produtos ficam mais caros, enquanto que 
as empresas reduzem a produção e cortam 
vagas de trabalho provocando estagnação e 
desemprego. A inflação, nesse caso, não é de 
demanda e sim estrutural. Se as autoridades 
econômicas (ministério da Economia e Banco 
Central), simultaneamente, aumentarem as 
taxas de juros e adotarem outras medidas de 
contração monetária, impulsionam a acele-
ração do processo estagflacionário, É o que 
está acontecendo no Brasil contemporâneo, 
auxiliadas pelas inconsequentes leis apro-
vadas pelo Congresso Nacional.

Ressalte-se que a conjuntura internacional 
é desfavorável ao Brasil devido ao incoerente 
comportamento da diplomacia nacional. Os 
produtores, principalmente do agronegócio, 
ao que parece, ainda não perceberam os riscos 
provocados pela política “de passar a boiada” 
por cima do meio ambiente. Por outro lado, 
uma política monetária expansionista, quando 

o governo injeta elevadas quantias de dinheiro 
na economia, motivado por agendas populistas 
ou previsões macroeconômicas equivocadas, 
sem contrapartida efetiva na produção, é o 
caminho fácil para o caos político.

O Brasil já passou por períodos seme-
lhantes, curtos e longos. A primeira estag-
nação com inflação foi observada após o 
segundo choque do petróleo (1979) e a quase 
incontrolável crise da dívida externa. Entre 
1980 e 2000, o país enfrentou cinco períodos 
menores de estagflação, por dois ou três tri-
mestres cada. Em 2015, quando se buscava 
equilibrar o combate à inflação com uma po-
lítica nacional ao consumo, eclodiu um típico 
fenômeno estagflacionário, que foi desconsi-
derado pelo governo.

A conjuntura nacional ainda não apresenta 
claramente as características clássicas de 
uma recessão associada a uma inflação, mas 
os agentes econômicos já reconhecem o risco 
de uma grave crise no curto prazo. O mercado, 
considerando os dados, alerta para o descon-
trole observado nos últimos trimestres, prin-
cipalmente na desorganização orçamentária 
e na má aplicação dos recursos públicos. O 
momento é de instabilidade política, crise 
fiscal e sanitária, desvalorização da moeda e 
dolarização dos preços de combustíveis.

Economista e professor titular aposentado da UFMS.

É psicanalista clínico, graduado em 
Teologia, Educação e pós-graduando em 

Neuropsicologia. Fone: 67.98223.9889  @
aldosousapsicanalise

As dores de cabeça dos moto-
ristas pela recente disparada no 
preço dos combustíveis devem 

aumentar com a chegada de um IPVA 
(Imposto sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores) mais robusto nos 
primeiros meses de 2022. A percepção 
considera a valorização de 12,5% dos 
carros usados nos 12 meses finalizados 
em agosto, de acordo com dados do IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo). A movimentação, guiada 
pela falta de insumos para a produção de 
carros zero-km, tende a refletir direta-
mente no bolso dos proprietários.

Cada estado define quais são as suas 
próprias regras de cobrança. A alíquota 
básica do imposto varia entre 2% e 4% 
do valor venal de automóveis. O Acre é o 
estado que tem o tributo mais barato, ao 
passo que o IPVA mais caro é cobrado em 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. 
Uma manobra do governo de Mato Grosso 
do Sul pode fazer com que o reajuste pre-
visto não chegue ao bolso dos condutores. 
A estratégia é reestruturar a divisão de 
alíquota do imposto. Atualmente, do valor 
total recolhido, 40% ficam para o governo 
estadual, outros 40% vão para o muni-
cípio em que o veículo foi registrado e os 

20% restantes vão para o Fundeb (Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica).

O aumento é esperado porque o 
tributo é calculado com base no preço 
dos veículos medidos pela tabela da 
Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas). Os valores para o ano 
que vem ainda não foram divulgados 
pela Secretaria de Fazenda, o que deve 
ser feito somente em dezembro. Porém, 
segundo a Fipe, entre fevereiro de 2020 
e agosto de 2021, os preços de automó-
veis zero-quilômetro subiram 19,9%. 
Os aumentos têm ocorrido principal-

mente pela paralisação na produção 
de veículos por falta de componentes 
eletrônicos, que tiveram um aumento de 
preço em razão da pandemia. Um outro 
fator que contribui é a alta do dólar, uma 
vez que boa parte dos componentes é 
importada ou dolarizada.

Ter um carro passou a ser uma questão 
de necessidade, principalmente nos dias 
de hoje, onde tudo é mais corrido, tem 
de dar conta de várias coisas, o dia está 
muito curto e um transporte facilita tudo. 
Porém, se colocarmos na ponta do lápis, 
os valores do IPVA, do combustível e da 
mecânica viram um luxo. 

Manobra no IPVA

Se ajuntar-se a esse panorama econômico 
o preocupante quadro social decorrente do 
abandono da educação, da ciência e da segu-
rança, e o negativismo em relação à saúde, 
fica difícil vislumbrar uma luz no fundo do 
túnel. E em 2022 haverá eleições gerais para 
o Legislativo e o Executivo, valendo tudo em 
termos éticos.
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PSDB-MS destaca “perfil agregador” de Leite como terceira via em 2022

Gustavo Sprotte é eleito prefeito e seguirá 
no comando da cidade de Bandeirantes

Victor Rocha apresenta 
emendas ao PPA e à LOA

Coronel ‘soldado’ à espera do capitão
A definição do presidente Jair Bolsonaro sobre qual par-

tido se filiar para poder disputar a reeleição, que deve ser 
anunciada nesta semana, é aguardada com ansiedade por 
políticos bolsonaristas em todo o Brasil para também de-
finir seu rumo partidário. Em Mato Grosso do Sul é o caso 
de lideranças como o deputado estadual Coronel David, 
também sem partido desde que deixou o PSL seguindo o 
capitão. O deputado disse que, como bom “soldado”, espera 
a definição do capitão para definir partido e se disputará 
a reeleição para a Assembleia ou outro cargo. “Não tem 
plano B. O nosso plano A é a reeleição do presidente. Por-
tanto, continuo, como sempre estive, engajado no apoio ao 
presidente Bolsonaro. Na verdade só aguardo o presidente 
me dizer qual seria o melhor destino e a função que vou 
ocupar visando a reeleição dele. Sou coronel, mas, politica-
mente, continuo sendo um soldado do presidente aqui em 
MS”, afirmou David.

Marco Eusébio

Bastidores

Marco Eusébio

O PSDB de Mato Grosso 
do Sul decidiu apoiar o go-
vernador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, na disputa 
pela candidatura do partido 
à Presidência da República 
em 2022 nas prévias nacionais 
marcadas para o dia 21 deste 
mês, contra o governador de 
São Paulo, João Doria, e o ex-
-prefeito de Manaus Arthur 
Virgílio. Em nota divulgada 
ontem (8) nas redes sociais da 
sigla, o presidente do PSDB-
-MS, Sérgio de Paula, diz que 
Leite conquista adesão dos 
tucanos sul-mato-grossenses 
por ter um “perfil agregador”, 
posicionamento mais propo-
sitivo e compreensão de que, 
para ocupar a chamada “ter-
ceira via” vislumbrada entre o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), “é 
necessário romper com a pola-
rização e evitar o radicalismo”. 

“Por conta desse perfil 
agregador, aqui nossos filiados 
e lideranças entendem que po-
demos, juntos, trabalhar pela 
pacificação do nosso Brasil”, 

diz o dirigente no comunicado 
em que o PSDB-MS anunciou 
o apoio ao governador gaúcho. 
“O governador João Doria e 
Arthur Virgílio (ex-prefeito de 
Manaus e senador licenciado)  
são lideranças que honram 
qualquer partido. Contudo, o 
sentimento do PSDB de Mato 
Grosso do Sul é de que Edu-
ardo Leite representa melhor 
os valores da social demo-
cracia, e é essa posição que 
temos o dever de assumir neste 
momento de instabilidade po-
lítica e econômica que o país 
atravessa”, acrescenta De 
Paula no manifesto, divulgado 
ontem, depois de o partido ter 
recebido nos últimos meses as 
visitas dos pré-candidatos em 
Campo Grande e de ouvir suas 
propostas.

Como Leite vê a terceira via
Quando esteve em Campo 

Grande reunido com as li-
deranças do PSDB-MS apre-
sentando suas propostas em 
setembro, Leite chegou a ser 
indagado pela imprensa local 
sobre as chances de uma 
terceira via na eleição pre-
sidencial que as pesquisas 

atuais, sem outros candidatos 
definidos, apontam polarizada 
entre Lula e Bolsonaro. Em 
resposta, o governador gaúcho 
observou que o cenário para 
2022 é bem diferente do de 
2018, quando a desilusão do 
eleitorado com anos de Lava 
Jato apontando escândalos de 
corrupção nos governos do 
PT fizeram Jair Bolsonaro, 
mesmo sem experiência de 
administração, incorporar o 
candidato diferente da polí-
tica tradicional que iria com-
bater tudo aquilo. “O povo quis 
chutar a barraca, sem per-
ceber que a barraca cairia na 
própria cabeça”, disse Leite, 
em alusão ao atual cenário de 
crises e instabilidade política 
no Brasil. 

“Eleições são um momento 
em que a população vai às 
urnas com esperança de um 
país melhor, de uma vida me-
lhor. Não é natural, não é do 
ser humano, ir às urnas com 
ódio, com desejo de destruir”, 
disse ainda Eduardo Leite, em 
Campo Grande. Para o pré-
-candidato gaúcho, além de 
experiência de administração, 
o povo também vai procurar 

nas eleições do ano que vem 
quem represente a união e re-
construção nacional. Para ele, 
o eleitor não busca mais “o nós 
contra eles, criado por Lula” 
e incorporado por Bolsonaro. 
“Mas não quero falar do Brasil 
que fomos ou que somos, mas 
do que podemos ser”, pontuou. 

Votação nas prévias
No comunicado divulgado 

ontem em apoio a Eduardo 
Leite, o PSDB-MS informa 
ainda que a votação nas pré-
vias do partido será presencial 
em Brasília exclusivamente 
para prefeitos, governadores 
e vices, deputados estaduais, 
federais e senadores, ex-pre-
sidentes e o atual, e o presi-
dente da comissão executiva 
nacional do partido, com ex-
ceção de vereador. “Eles parti-
ciparão do evento em Brasília 
e poderão votar nas urnas 
eletrônicas fornecidas e audi-
tadas pela Justiça Eleitoral. 
Fora de Brasília, poderão votar 
normalmente pelo aplicativo 
Prévias PSDB”, diz a nota. Os 
vereadores e demais filiados 
votarão exclusivamente por 
esse aplicativo.

O vereador licenciado Gus-
tavo Sprotte (DEM), que co-
mandava Bandeirantes desde 
o início do atual mandato in-
terinamente, foi eleito pre-
feito da cidade 68 km distante 
ao norte de Campo Grande 
e agora será titular do cargo 
até o fim da atual gestão, 
tendo como vice-prefeita Gi-
deane da Rocha (PTB), que 
integrou sua chapa. Na eleição 
suplementar promovida pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso do Sul (TRE-MS) 
no último domingo, Sprotte ob-
teve 1.493 (36,25%) dos votos 
válidos, 149 a mais que os 
1.344 (32,63%) da segunda co-
locada, Zulene Diniz (PSDB). 
Celso Abrantes (PSD) ficou em 
terceiro com 1.162 (21%) dos 
votos e Milane (PSC) obteve 
120 (2,91%).

A eleição na cidade vizinha 
à Capital ocorreu porque o 
ex-prefeito Álvaro Urt (DEM), 
que foi o mais votado ao dis-
putar a reeleição no pleito de 

Visando sempre à melhora 
da qualidade de vida da po-
pulação campo-grandense, 
o vereador Dr. Victor Rocha 
propôs emendas ao Projeto 
de Lei 10.319/21, que prevê 
a LOA (Lei Orçamentária 
Anual), e mais de 25 emendas 
ao PL 10.320/2021, que define 
o Plano Plurianual de Campo 
Grande no período 2022/25.

As propostas de alteração 
da LOA incluem o pagamento 
de adicional de insalubri-
dade aos agentes de saúde e 
adicional de periculosidade 
para os guardas municipais 
do município, bem como a 
oferta de atendimento de fisio-
terapia e terapia ocupacional 
pela rede municipal de saúde. 
“São sugestões que afetam 
diretamente a população e 
que representam melhorias 
importantes para várias ca-
tegorias”, afirma o vereador.

Entre as emendas pro-
postas pelo vereador Dr. Victor 
Rocha, ao Plano Plurianual, 
incluem-se a reforma dos cen-
tros de saúde dos bairros Nova 
Bahia, Coophavila II e Aero 
Rancho, e reforma da Unidade 
de Saúde da Família do bairro 
São Conrado.

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

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

Além disso, há pedido para 
obras de drenagem de águas 
pluviais e implantação asfál-

tica na Rua Filomena Segundo 
Nascimento, no trecho entre 
a Avenida Guaicurus e a Ave-
nida Rita Vieira, bairro Cam-
pina Verde.

Implantação de asfalto no 
corredor do ônibus no bairro 
Residencial Aquarius. Implan-
tação de asfalto em todo o 
bairro Leon Denizart Conte 
e a realização de obras de 
drenagem de águas pluviais 
e implantação asfáltica nas 
últimas quatro ruas da Vila 
Morumbi. Implantação de as-
falto nas ruas 50 e 60 na Vila 
Nova Campo Grande e na Rua 
Poente a partir do cruzamento 
com a Avenida Afluente.

Além de implantação de 
asfalto na Rua Elis Regina, 
na Rua Elizethe Cardoso, 
no bairro Jardim Carioca e 
na Rua Dr. João Luderitz, a 
partir do cruzamento com a 
Rua Souto Maior, bairro Ti-
juca. Asfalto também na Rua 
Alameda Santos, no bairro 
Jardim Itatiaia, na Rua Zaca-
rias Mourão, no bairro Jardim 
Carioca, na Rua Alagoinhas, 
no Jardim Aero Rancho e no 
Jardim Canguru.

Também há pedido para in-
tervenções de reordenamento 
viário com implantação de 
sinalização no trevo da Ave-
nida Ministro João Arinos 
com a Rua Jornalista Marcos 
Fernandes Rodrigues e com 
implantação de sinalização 
no trecho da Avenida Ministro 
João Arinos, no trevo da MS-
163 com a MS-262.

Além de asfalto e drenagem 
nos bairros Jardim América, 
Conjunto Santa Celina e Santa 
Amélia Baís e no Residencial 
Jardim Mato Grosso, bairro 
São Jorge da Lagoa. Por fim, 
intervenções de reordena-
mento viário com implantação 
de sinalização no cruzamento 
da Rua Raul Pires Barbosa 
com a Rua Jeribá, no bairro 
Chácara Cachoeira.

Divulgação/Arquivo

Entre as emendas de 
Victor Rocha estão 
reformas de centros de 
saúde da Capital

Divulgação

Reinaldo Azambuja e 
Sérgio de Paula com 
Eduardo Leite, que 
visitou Campo Grande

Valentim Manieri

A vice Gideane da 
Rocha e Gustavo 
Sprotte, agora prefeito 
eleito de Bandeirantes

Divulgação

2020, foi impedido de assumir 
o cargo sem a diplomação da 
Justiça Eleitoral depois de con-
correr sub júdice, já que havia 
tido o mandato cassado pouco 
antes do pleito, em setembro 
daquele ano, pela Câmara. Os 
vereadores resolveram cassar 

o mandato de Urt depois que 
ele foi alvo da Operação Sucata 
Preciosa, do Gaeco (Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado), ligado 
ao MPE (Ministério Público 
Estadual), que investigou a 
emissão de notas fiscais frias 

no serviço de manutenção da 
frota de veículos da prefei-
tura. Sem prefeito, Sprotte, 
que havia sido eleito pelos de-
mais vereadores presidente da 
Câmara, assumiu o comando 
da cidade de forma interina e 
agora vira titular do mandato.

Tucanos de MS vão apoiar Leite 
como ‘presidenciável’ do PSDB
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Eleições 2022

Partido

Eleição OAB

Eleição para presidência da seccional será no dia 19 deste mês

Deputado do MDB de André deve ir para o governo de 
Azambuja e apoiar Riedel para governador em 2022

Jair Bolsonaro diz que está “99% fechado” com PL

Bitto Pereira percorre MS ‘a todo 
vapor’ em campanha pela OAB/MS

De Raimundo Bonfim, da Campanha Fora Bolsonaro, sobre 
deputados da oposição terem votado a favor da PEC dos Precatórios

A oposição se confundiu. 
A necessidade é de uma frente ampla 
contra Bolsonaro e não a favor

Uma grande confusão
Até o fim da noite desse domingo (7), o governo ainda não 

tinha voto suficiente entre deputados para o segundo turno da 
PEC dos Precatórios, nem voto suficiente no Supremo Tribunal 
Federal para derrubar a liminar da ministra Rosa Weber 
contra as emendas de relator, as chamadas RP-9. A expectativa 
na Câmara é a de que nada aconteça antes do julgamento 
virtual do STF sobre o tema, que começa na madrugada desta 
terça (9) e vai até o fim da noite no mesmo dia.

Roupa suja 
O PDT marcou para 12h de terça reunião entre a executiva 

nacional e sua bancada de parlamentes. “A possibilidade 
de reverter os votos é bem provável”, afirma Carlos Lupi, 
presidente da legenda. Na semana passada, ele prometeu falar 
com um a um para votarem contra a PEC.

Nos dedos 
Do Supremo, os deputados passaram o fim de semana 

mapeando votos. Na conta deles, os ministros Alexandre de 
Moraes e Ricardo Lewandowski precisam votar a favor dos 
políticos para que eles consigam de volta as emendas tão 
cobiçadas.

Futuro 
O julgamento virtual só não terminará até 23h59 da terça se 

alguém pedir vista ou se pedirem destaque (o que levaria para 
o plenário físico). Como a corte está com dez ministros, há 
ainda chance de empate. Se isso acontecer, há interpretação 
de que esse resultado é pró-políticos pois, segundo a lei, seria 
necessária maioria para que a liminar seja mantida.

Cautela 
O infectologista Marcos Boulos, ex-integrante do Centro 

de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, 
defende flexibilização do uso de máscara em lugares aberto 
sem aglomeração quando a vacinação com duas doses contra 
COVID-19 alcançar 80% da população.

Olho 
Para Boulos, a flexibilização em locais com aglomeração 

deve ser acompanhada do monitoramento da curva 
epidemiológica. “Com transmissão muito baixa pode-se 
flexibilizar o uso da máscara em ambiente aberto mesmo com 
aglomerações”, diz.

Carinho 
Jair Bolsonaro prometeu mais um agrado para uma das 

categorias que mais busca afagar, a dos policiais. No Paraná, 
afirmou que irá ampliar vagas de policiais rodoviários federais 
e de policiais federais em concursos públicos. “Se depender de 
um decreto presidencial, eu assino”, afirmou, ressaltando não 
estar fazendo favor.

Casa... 
O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, levou seu 

irmão para uma viagem de trabalho à Tunísia, entre 24 e 30 
de outubro. Fabio Henrique é delegado federal, mas não ocupa 
nenhuma função no órgão que justifique a ida. Ele está lotado 
no gabinete do DG desde que o irmão assumiu o cargo.

... nostra 
Segundo dados do Diário Oficial, a missão durou sete 

dias. Na agenda pública do chefe da PF, há compromissos em 
apenas dois deles, dias 27 e 28, em um evento da Interpol. 
Todos os gastos da viagem foram pagos com dinheiro público.

Mais uma 
O episódio gerou críticas dentro da PF. Delegados 

consultados pela coluna disseram que a escolha é fora do 
padrão. Essa é a segunda viagem internacional de Maiurino 
em sete meses. Na primeira, em setembro, ele emendou missão 
oficial nos EUA com férias e conseguiu fazer entrar no país 
sua mulher e filhos, apesar do bloqueio a brasileiros.

Data 
O ministro Luís Roberto Barroso participou de debate 

no domingo (7) a convite da Universidade de Harvard com 
professores para debater a Justiça dos EUA. Diante de 
predominância de juízes conservadores na Suprema Corte, 
constitucionalistas vêm defendendo a redução de seus 
poderes.

... venia 
Barroso fez declarações com posição contrária a essa, 

defendendo a importância das supremas cortes na proteção da 
democracia e dos direitos fundamentais.

Decidido 
Aliado do governador afastado do Tocantins, o ex-secretário 

da Casa Civil Rolf Vidal provocou polêmica com uma postagem 
nas redes sociais. Ele escreveu que recebeu uma figurinha 
com dizeres “o pai tá voltando”, o que foi interpretado como 
insinuação de que Mauro Carlesse (PSLP) voltará ao cargo. 
Pra isso, porém, ele depende de uma decisão do STF.

Rayani Santa Cruz

O advogado Luis Cláudio 
Alves Pereira Bito, o “Bitto Pe-
reira”, que concorre à presi-
dência da OAB/MS (Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional 
Mato Grosso do Sul), está com 
a campanha a todo vapor para 
conquista de votos na eleição 
da OAB/MS, que ocorre no dia 
19 de novembro. Bitto tem apoio 
do atual presidente, Mansour 
Karmouche, e pretende manter 
pontos positivos da gestão e 
melhorar a Ordem em aspectos 
que a classe tem demandado.

Bitto afirmou que está ou-
vindo a categoria com sua can-
didata a vice-presidente, a ad-
vogada Camila Bastos. Para ele, 
a campanha tem sido positiva e 
com grande adesão. “Acredito 
que quem deseja presidir a 
advocacia de MS, tem de estar 
onde a advocacia está. Percorri 
todo o Estado e conversei com 
a advocacia do interior e da 
Capital. Está sendo uma jor-
nada muito prazerosa. É uma 
festa democrática e momento 
de ouvir os verdadeiros an-
seios da democracia e conseguir 
compreender o que a advocacia 
quer para o futuro. E a partir 
disso estabelecer um diálogo e 
um debate daquilo que vai ser 
o futuro da nossa profissão nos 
próximos três anos.”

O candidato declarou que é 
fundamental que todos os advo-
gados participem da escolha do 
próximo gestor. A chapa “Mais 
OAB” foi lançada em 5 de ou-
tubro com a proposta de manter 
a instituição próxima dos advo-
gados. Bitto afirma que é bem 
recebido pela categoria, e que 
existe reconhecimento sobre os 
méritos da atual gestão, em que 
ele é conselheiro federal.

Questionado sobre as 
expectativas para o dia da 
eleição, o candidato afirma 

Nilson Figueiredo

Candidato a comandar 
OAB/MS, Bitto quer uma 
advocacia respeitada e 
independente

que está confiante na vitória. 
“Tenho trabalhado diuturna-
mente. Sou otimista por natu-
reza, mas acredito que o que 
vai nos levar à vitória é o nosso 
trabalho, empenho e a nossa 
dedicação. A campanha conti-
nuará ininterruptividade até o 
dia 19. Temos muito caminho 
pela frente”, disse ele que 
esteve ontem em Paranaíba 
e hoje cumpre agenda em 
Campo Grande. Bitto também 
visita Dourados, Ponta Porã e 
Amambai nesta semana. 

Sobre os objetivos da 
gestão, Bitto defende a valo-
rização dos advogados e co-
mentou sobre a importância 
desses profissionais para toda 
a sociedade brasileira. Ele de-
fende uma advocacia respei-
tada e independente. 

“Vamos lutar todos os dias 
pelas prerrogativas da advo-
cacia, melhores condições de 
trabalho, e lutar sobretudo 
para que todos nós tenhamos 
honorários dignos. Essas são 
as principais pautas de cam-
panha”, destacou o advogado, 
que também pretende conti-
nuar pontos positivos da gestão 
atual, que ele classifica como 
acolhedora e aberta a toda a 
advocacia.

“Temos de ter uma Ordem 
aberta a todos os advogados e 
isso tem acontecido na gestão 
do presidente Mansour Kar-
mouche e eu tenho muita honra 
de contar com o apoio dele. 
Tenho mais de 20 anos de OAB 
e nunca vi uma gestão tão aco-
lhedora e aberta como esta.”

O candidato afirmou que 
o advogado que está indeciso 
deve observar o trabalho já 
prestado pela atual gestão. “Nos 
últimos seis anos lutamos pela 
advocacia, construímos escritó-
rios compartilhados para que a 
advocacia tenha condições de 
trabalho, lutamos pela paridade 
de gêneros que pela primeira 
vez ocorre no sistema eleitoral 
da Ordem, lutamos e conse-
guimos que a jovem advocacia 
possa participar das eleições 
e conselhos da OAB. Então, 
quem busca uma OAB plural, 
igualitária, acolhedora e com 
participação de toda a classe 
e variadas carreiras, que tra-
balha pensando em todo o Mato 
Grosso do Sul, quem acredita 
nesse projeto nos dará esse 
voto de confiança para que pos-
samos continuar trabalhando e 
seguindo esse legado.”

Bitto afirma que, se eleito, 
iniciará janeiro com inovação 

na OAB/MS e criação da “Ca-
ravana das Prerrogativas. “A 
Caravana visa levar a diretoria 
da OAB/MS para todas as 31 
subseções do Estado par que 
estejamos presentes e ouvindo 
sobre os problemas enfren-
tados. E a partir disso vamos 
buscar meios para solucionar 
esses problemas. O projeto 
será inédito na advocacia de 
Mati Grosso do Sul.”

Defensor da imparciali-
dade da entidade, Bitto afirma 
que a Ordem deve manter 
o papel institucional e lutar 
por causas que são da so-
ciedade e coletivas de forma 
geral, observando sempre a 
Constituição Federal. Contra 
ideologias político-partidá-
rias dentro da OAB/MS, Bitto 
afirma que esse não é o papel 
dos presidentes da Ordem.

“A OAB/MS é uma pauta 
em eterna construção. Fazer 
uma campanha na qualidade 
de candidato é algo único na 
advocacia. Se eu tiver a honra 
de ser presidente da OAB/MS 
vou trabalhar diuturnamente 
sempre pensando no bem da 
advocacia. Esse será o meu 
papel na presidência e peço 
que a advocacia me dê esse 
voto de confiança.”

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse nessa se-
gunda-feira (8) que está “99% 
fechado” para se filiar ao PL, 
partido de Valdemar Costa Neto. 
A declaração foi dada à CNN 
Brasil. Segundo a TV, o presi-
dente disse ainda que a “chance 
de dar errado [a negociação] é 
zero” e que na quarta-feira (10) 
vai tratar dos últimos detalhes 

com Valdemar, “e em seguida, 
marcar a data do casamento”. 
O presidente da legenda é ex-
-aliado do PT, foi condenado e 
preso no esquema do mensalão. 
Em áudio enviado por asses-
sores ontem, Valdemar disse 
que Bolsonaro tem conversado 
com os três principais partidos 
da base de sustentação dele 
no Congresso para que todos 

sejam atendidos. “Hoje ele me 
informou que falou com o Ciro 
[Nogueira, do PP], e com os 
outros partidos. Temos de nos 
entender para que todos sejam 
atendidos. Política é isso. Hoje 
o PP tem a presidência da Câ-
mara, amanhã, vamos querer 
ter essa presidência. Tem a 
eleição do Arthur e nós vamos 
apoiar? E depois de nós, vai vir 

o PRB (Republicanos), todos 
temos de crescer. Não pode 
ficar para trás. Se temos um 
grupo temos de estar unidos”, 
disse Valdemar.

“Ele [Bolsonaro] falou co-
migo que falou com o Ciro hoje 
e o Ciro entendeu. Vamos tocar 
para a frente o assunto e vamos 
entender quando vamos fazer 
essa filiação”, continuou.

Fotos Facebook e Alems

As articulações visando 
às eleições de 2022 em Mato 
Grosso do Sul começam a pegar 
fogo. O deputado estadual Edu-
ardo Rocha, do MDB do ex-
-governador e pré-candidato ao 
governo André Puccinelli, foi 
convidado a ocupar uma secre-
taria na gestão do governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB), que 
tem como pré-candidato à sua 
sucessão o secretário Eduardo 
Riedel (Infraestrutura). Caso 
Rocha aceite, abrirá vaga na As-
sembleia para seu suplente ex-
-deputado Paulo Duarte (MDB), 
tirando duas importantes lide-
ranças da base de André para 
apoiar a pré-candidatura tu-
cana. A notícia divulgada pelo 
site Campo Grande News foi 
confirmada ontem ao jornal O 

retorno à reportagem até o fe-
chamento desta edição. Prin-
cipal liderança das articulações 
para o projeto eleitoral do PSDB 
para 2022, o presidente estadual 
do partido, Sérgio de Paula, 
também foi procurado, mas não 
deu retorno. Nos bastidores o 
comentário é de que o “ataque” 
tucano às bases adversárias se-
guirá com toda força a partir das 
próximas semanas. Até agora 
ninguém revela qual secretaria 
Eduardo Rocha poderá as-
sumir, embora especule-se que 
seja a Secretaria de Governo 
e Gestão Estratégica (Segov), 
mas o grupo tucano estaria es-
tudando ainda a melhor opção 
para a governabilidade, mas que 
o anúncio deverá ocorrer nos 
próximos dias.

Suplente, 
Duarte voltará a ser 

deputado caso Eduardo 
Rocha vá para o governo 

de Azambuja

Estado por fontes da Assem-
bleia. As articulações tucanas 
não param por aí. Lideranças do 
PSDB estão conversando com 
vários partidos e há possibili-
dade de mais deputados irem 
para o governo e abrirem vagas 
para suplentes de siglas ligadas 
a adversárias. 

Eduardo Rocha, que caso 
vire secretário não disputará 
a reeleição, já teria conversado 
sobre o assunto com sua es-
posa, a senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). O deputado, junto 
com Paulo Duarte, também teria 
avisado Puccinelli. Procurados, 
nem Rocha nem Duarte deram 
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CIDADES

COVID-19 Altos da Afonso Pena

Segurança 

Nos ajustes finais, Opera MS e Examina MS devem 
ser lançados na segunda quinzena de novembro 

Menos da metade da população carcerária é 
imunizada na comparação com o público geral 

Guarda Metropolitana amplia 
fiscalização durante fim de 
semana após assassinato

Receita Federal leiloa 298 lotes de produtos apreendidos

Mato Grosso do Sul tem 
mais de 70 mil cirurgias 
à espera de execução

Estou aguardando para 
fazer alguns exames, 
mas já me avisaram 
que podem demorar 
mais de seis meses 
Maria Noêmia, 63 anos

Isabela Assoni 

Com a melhora no cenário 
pandêmico, o governo de Mato 
Grosso do Sul tem se organi-
zado para suprir a demanda 
de cirurgias e exames estag-
nados por conta da pandemia, 
por meio da remodelação da 
Caravana da Saúde. A pre-
visão é de que a retomada dos 
serviços oferecidos aconteça 
na segunda quinzena de no-
vembro, com investimento de 
R$ 80 milhões. 

Segundo o governador de 
Mato Grosso do Sul, Reinaldo 
Azambuja, em entrevista na 
manhã de ontem (8), para a 
Rádio Grande FM de Dourados, 
a nova Caravana da Saúde 
deste ano vai minimizar a es-
pera por procedimentos, tais 
como cirurgias e exames que 
foram paralisados durante  a 
pandemia do novo coronavírus.

“Vamos vir com um grande 
programa que é a caravana de 
cirurgias eletivas e de diagnós-
ticos, que são os exames. Mais 
de R$ 120 milhões, estamos 
contratando hospitais públicos 
e privados com tabelas maiores 
que a do SUS, pois ela paga um 
sobrepreço e não tem estímulo, 

então vamos pegar tudo que 
está na regulação do Estado 
que tem 70 mil cirurgias re-
presadas, pois durante a pan-
demia os hospitais cuidaram 
só dos pacientes COVID-19, e 
foram represando outras ci-
rurgias como as ortopédicas e 
ginecológicas”, destacou. 

Quem está em busca de 
tratamento no CEM (Centro 
de Especialidades Médicas) é 
Maria Noêmia Gonçalves, 63 
anos, que após ser consultada 
na unidade de saúde do bairro 
Maria Aparecida Pedrossian, 
em Campo Grande, está na 
fila em busca de exames para 
detectar problemas no rim. 

“Você marca os exames e 
está demorando muito para 
ser atendido, eu hoje é a pri-
meira vez que venho no CEM 
já vim com encaminhamento, 
marquei os exames e vou es-
perar para fazer o tratamento. 
Ta demorando muito para ser 
chamado, isso já me avisaram, 
tenho problema nos rins e 
isso dificulta o atendimento, 
enquanto não me chamam vou 
ter de ficar com dor”, destacou.

Neste ano, o programa Ca-
ravana da Saúde será dividido 
em duas modalidades: Opera 

MS e Examina MS. A última 
edição estava prevista para 
acontecer em março de 2020, 
mas foi cancelada em decor-
rência da COVID-19, o que 
reflete no aumento de pessoas 
na fila de espera.

De acordo com o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, a SES (Secretaria 
de Estado de Saúde) realizou, 
na última sexta-feira (5), uma 
reunião com os gestores dos 
municípios para tirar dúvidas 
e fazer os ajustes necessários 
para a retomada da Caravana.

“Realizamos uma reunião 
com todos os gestores, com 
as secretarias de saúde dos 
municípios para gente poder 
construir e formatar final-
mente o processo da Caravana 
da Saúde no projeto Opera 
MS e Examina MS. Estamos 
esclarecendo as dúvidas apre-
sentadas pelos municípios. 
A formatação deste ano foi 
pensada para tentar atender 
a demanda das cirurgias e 
dos exames represados por 
conta da pandemia, fazendo 
com que as filas diminuam”, 
afirmou o secretário. 

Nas redes sociais, o Co-
sems-MS (Conselho de Secre-

Isabela Assoni

Há um mês, o Brasil atingiu 
a marca de 60% da população 
maior de 18 anos com o ciclo 
vacinal completo. Em Mato 
Grosso do Sul, são 87,9% da 
população imunizada. Em 
contrapartida, a vacinação da 
população carcerária caminha 
de forma lenta, ao passo que o 
número de infecções e mortes 
aumentam mensalmente. 

O CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça), por meio do DMF 
(Departamento de Monitora-
mento e Fiscalização do Sis-
tema Carcerário e do Sistema 
de Execução de Medidas So-
cioeducativas), realiza o mo-
nitoramento quinzenal dos 
casos de contágios e mortes 
por COVID-19 nos sistemas 
prisionais. 

Até o dia 31 de outubro, o le-

vantamento revelou que 5.357 
pessoas, entre servidores e de-
tentos, testaram positivo para 
a doença em Mato Grosso do 
Sul, um aumento de 20% em 
relação ao último mês e 9% 
se comparado com setembro. 
Após dois anos de pandemia, 
o mês registou o maior número 
de mortes para a doença, com 
582 óbitos registrados no país 
e 20 ocorrências no Estado. 

Questionada sobre o nú-
mero de vacinados no Estado, 
a Agepen (Agência Estadual 
de Administração do Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso 
do Sul) informou que, até o dia 
4 de novembro, 10.469 homens 
e mulheres no regime fechado 
já haviam tomado a segunda 
dose da vacina ou dose única. 
Números de setembro deste 
ano indicam que a população 
carcerária no Estado era de 

20.838 pessoas, sendo 7.504 
condenados na Capital e 5.812 
no interior.

Questionada sobre a vaci-
nação, a Prefeitura de Campo 
Grande destacou que está 
atuando na mesma forma 
como para outros grupos 
prioritários. 

“Assim como a vacinação a 
pacientes acamados, a vaci-
nação de quem está privado de 
liberdade é feita pelas equipes 
das unidades de saúde da 
região, que organizam uma 
rotina e levam as doses ne-
cessárias para atender ao pú-
blico, em parceria com a ad-
ministração de cada presídio”, 
informou em nota.

O CNJ informa que, mesmo 
no grupo prioritário, o índice 
de imunização é menos da 
metade do registrado para a 
média geral da população. 

Visitação
Suspensas desde março de 

2020, as visitas foram reto-
madas aos poucos.  No Estado, 
a Agepen-MS disponibilizou 
o cronograma de retomada, 
com dias e horários em cada 
unidade penal. 

No entanto, a medida não 
agradou à população privada 
de liberdade, nem mesmo os 
seus familiares que, na manhã 
de ontem (8), em Campo 
Grande, se reuniram e reali-
zaram uma manifestação em 
frente do presídio Gameleira I 
em busca da retomada das vi-
sitas semanais e íntimas, bem 
como de melhores condições 
para os internos. A ação foi 
acompanhada pelos detentos 
com uma greve de fome. A 
expectativa é de que hoje (9) a 
ação aconteça no Presídio de 
Segurança Máxima da Capital. 

Michelly Perez 

O momento é de oportuni-
dades para quem quer adquirir 
produtos com preço baixo, já 
que a Receita Federal vai rea-
lizar na próxima semana, dia 
18, o leilão com 298 lotes de 
produtos apreendidos em ope-
rações contra contrabando de 
mercadorias, drogas e arma-
mentos.  Entre os bens estão 
mais de 60 veículos, carretas e 
caminhões, além de um avião 
bimotor, turbo-hélice, ano 2012, 
com capacidade para sete pas-
sageiros. O lance inicial é de R$ 
13.065.122,00.

Conforme o delegado da 
Receita Federal em Campo 

Grande, Clovis Ribeiro Cintra 
Neto, os bens leiloados foram 
apreendidos pelo órgão em 
operações próprias, ou rea-
lizadas em conjunto com as 
polícias Federal, Rodoviária 
Federal e estadual, além de 
outros órgãos de fiscalização. 

“São produtos apreendidos 
quando estavam sendo uti-
lizados pelas organizações 
criminosas. O dinheiro ar-
recadado retorna aos cofres 
públicos como forma de re-
parar os danos que esses 
ilícitos causam ao país e à 
sociedade”, reforça.

Cintra Neto explica que os 
interessados devem possuir, 
obrigatoriamente, certificado 

digital, além de apresentar 
certidão negativa ou positiva 
com efeitos de negativa sobre 
tributos federais e à dívida 
ativa da União no dia da aber-
tura pública das propostas, 
entre outras exigências. 

Além da aeronave, outro 
veículo que chamou a atenção 
foi um Corvette Chevrolet, ano 
2008, com lance inicial de R$ 
120.000,00. Há ainda carretas 
e caminhões, como um Volvo, 
1999/2000, com lance inicial de 
R$ 100.000,00, e outro cami-
nhão Scania, de R$ 80.000,00. 

Há ainda centenas de lotes 
com bebidas, aparelhos eletro-
eletrônicos, roupas, perfumes 
e acessórios de uso pessoal 

como relógios, óculos e equipa-
mentos de informática. Além 
de centenas de aparelhos 
celulares, acessórios, como 
14.000 baterias, películas, 
fones de ouvido, entre outros.  
Há também grande quantidade 
de peças minerais, armaze-
nadas em Corumbá. Os lotes-
variam entre R$ 125.000,00 e 
R$ 343.000,00.

No Estado, visitas aos locais 
de armazenamento dos bens 
podem ser feitas em Campo 
Grande, Corumbá, Ponta Porã 
e Mundo Novo. Informações 
podem ser acessadas no site 
http://www25.receita.fazenda.
gov.br/sle-sociedade/portal. 
(Com assessoria)

tarias Municipais de Saúde de 
Mato Grosso do Sul) informou 
que o encontro da última se-
mana serviu para ampliar o 
conhecimento sobre as redes 
de informação a fim de que os 
profissionais consigam atuar 
de forma correta. 

“Os gestores de saúde par-
ticiparam de uma capacitação 
sobre os sistemas de infor-
mação que serão utilizados 
pelo programa Opera MS e 
Examina MS! São 94 tipos de 
procedimentos cirúrgicos e 
66 tipos de exames de média 
e alta complexidades. O re-
torno das cirurgias eletivas 
ocorrerá de forma gradativa 
e organizada, conforme a ca-
pacidade operacional de cada 
unidade hospitalar e região de 

saúde”, informou. 
Para a realização da Cara-

vana da Saúde de 2021, a SES 
recebeu propostas de 39 hospi-
tais em 34 municípios de Mato 
Grosso do Sul para a realização 
de 94 tipos de procedimentos 
cirúrgicos e 66 tipos de exames 
de média a alta complexidades. 

Conforme publicado no 
Diário Oficial Eletrônico nº 
10.663, no dia 26 de outubro, 
ficou determinada, para o 
exercício de 2021 e 2022, a es-
tratégia para retomada e am-
pliação do acesso aos Procedi-
mentos Cirúrgicos Eletivos no 
âmbito do SUS (Sistema Único 
de Saúde) no Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Consta no documento que 
64.289 pessoas aguardam pelo 

projeto Opera MS, quantidade 
estimada para 12 meses. Man-
tendo o padrão das outras edi-
ções, o procedimento cirúrgico 
mais procurado é a cirurgia 
de catarata. Já no projeto 
Examina MS, a quantidade 
estimada é de que sejam aten-
didas 14.590 por mês, sendo a 
tomografia computadorizada 
de tórax o exame mais procu-
rado, com 1.110 atendimentos 
no mês. 

Perto do lançamento, a 
SES solicitou aos usuários 
do Sistema Único de Saúde 
a atualização do Cartão SUS 
em uma unidade de saúde 
do município para que a rede 
consiga acionar os pacientes 
que aguardam por um procedi-
mento em todo o Estado. 

Na Capital, população 
aguarda por exames 
na porta do Centro de 
Especialidades Médicas
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Operação abordou 
motoristas de diferentes 
veículos e realizou 
testes de bafômetro

Reprodução/GCM

Mariana Ostemberg 

Cerca de 1.194 pessoas 
foram abordadas durante 
o fim de semana nos altos 
da Avenida Afonso Pena na 
Operação Cidade Segura re-
alizada pela GCM (Guarda 
Civil Metropolitana), Age-
tran (Agência Municipal de 
Transporte e Trânsito) e pelo 
Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul). 

A ação foi realizada uma 
semana após a morte de 
Rhennan Matheus Oliveira 
Tossi, 19, que foi assassinado 
no local por Jhonny de Souza 
Mota, 25. O suspeito reali-
zava uma manobra chamada 
“zerinho” com a motocicleta 
e a vítima imitou o ato com 
uma cadeira. Depois disso, 
Jhonny atirou no abdômen 
de Rhennan. 

Segundo o secretário 
municipal de Segurança e 
Defesa Social, durante a fis-
calização, que começou na 
sexta-feira (5) e seguiu até o 
domingo (7), foram utilizados 

dois drones e mais de 80 ser-
vidores estavam envolvidos. 

“A Guarda Civil Metropo-
lina, o Detran e a Agetran 
têm realizado várias ope-
rações nas sete regiões de 
Campo Grande. Neste fim 
de semana recebeu atenção 
especial os altos da avenida 
Afonso Pena. Essas ações 
visam a segurança das pes-
soas que frequentam aquele 
local e de todos. Não há data 
prevista para finalização 
dessas ações que devem per-
durar até 2022”, assegurou. 

De acordo com o balanço, 
1.062 carros foram abor-
dados e 132 motocicletas. 
Além disso, 1.194 testes de 
alcoolemia foram realizados, 
mas 34 se recusaram a fazer 
o teste do bafomêtro. Por 
conta disso, ninguém foi 
preso. Seis carros foram 
removidos porque os docu-
mentos estavam irregulares 
e uma motocicleta, pelo 
mesmo motivo. Um condutor 
foi flagrado dirigindo sem 
CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação). 
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Direitos trabalhistas

Especialista relembra a importância da correta execução dos direitos dos profissionais

Secretário de Saúde Indígena visita Capital 
para tratar sobre novo surto de COVID-19 

MS espera adquirir 5,5 mil armas até 2022

Há mais de 15 anos, advogada luta 
pelo pagamento do FGTS a professores 

Cruzamento entre Rui 
Barbosa e Maracaju 
é interditado

Inscritos no 
CadÚnico devem  
se regularizar

PMA captura 
tucano com asa 
fraturada 

Motorista sem CNH 
é preso após bater 
em viatura da GCM

Lei institui mês de 
conscientização 
sobre epilepsia 

A semana começou 
com interdição parcial 
do cruzamento da Rua 
Rui Barbosa com a 
Rua Maracaju para 
obras de instalação do 
laço semafórico, uma 
infraestrutura para o 
funcionamento do conjunto 
semafórico. O fechamento 
é de apenas meia pista 
de cada cruzamento e a 
previsão é de liberar o trecho 
até quarta-feira (10). Tal 
etapa da obra faz parte da 
semaforização inteligente. 
(MP com assessoria)

A SAS (Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social) lança amanhã (8) a 
campanha “Não Perca Seu 
Benefício”. Para buscar 
os beneficiários que estão 
com os dados no Cadastro 
Único desatualizados. 
Para conferir o cadastro, a 
família ou usuário inscrito 
no CadÚnico precisa 
procurar um Cras (Centro 
de Referência) ou a 
Central do Cadastro Único, 
localizada na SAS e levar 
os documentos solicitados. 
(MO)

A Polícia Militar 
Ambiental de Bela Vista 
resgatou ontem (8) um 
tucano que caiu em uma 
casa e, com uma fratura 
na asa, não conseguia 
voar. Segundo os agentes, 
conseguiram capturar o 
tucano, colocando-o em 
uma caixa de contenção. A 
suspeita é de que o animal 
tenha sido machucado por 
uma pedra de estilingue. 
A ave será encaminhada 
para o Centro de 
Reabilitação de Animais 
Silvestres. (MO) 

Um motorista foi preso 
na madrugada de ontem 
(8) após bater em uma 
viatura da GCM (Guarda 
Civil Metropolitana), no 
bairro Guanandi, em 
Campo Grande. O condutor 
estava bêbado e sem CNH 
(Carteira Nacional de 
Habilitação). Segundo os 
agentes, a viatura estava 
parada quando foi atingida 
pelo veículo. O homem 
tentou fugir, mas foi preso 
pelos guardas que ainda 
foram desacatados pelo 
suspeito. (MO)

Foi publicada ontem 
(8) a Lei nº 5.743, 
sancionada pelo governo 
do Estado, que institui o 
Março Roxo, destinado 
à conscientização sobre 
a epilepsia. A campanha 
será realizada anualmente, 
com a intenção de 
esclarecer, conscientizar, 
envolver e mobilizar a 
sociedade civil sobre a 
epilepsia. No Brasil mais 
de três milhões de pessoas 
sofrem com o problema; já 
no mundo são mais de 50 
milhões, segundo a OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde). (MO)

Clara Rockel

Se atualmente os professores 
contratados pelo governo do 
Estado e município têm acesso 
aos seus direitos trabalhistas, 
é devido ao trabalho incansável 
que a advogada Renata Lacerda 
vem executando ao longo dos 
anos. Renata, que já foi pro-
fessora e hoje atua como ad-
vogada, foi uma das primeiras 
pessoas no Brasil a discutir 
os direitos previdenciários de 
profissionais contratados pelo 
Estado e pelo município. 

Até a intervenção de Renata, 
que ajuizou as primeiras ações 
a esse respeito em 2005, os 
professores contratados pelas 
redes públicas sem o intermédio 
de concurso não tinham di-
reito ao recebimento do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) nem de férias, fi-
cando completamente reféns 
de um contrato de trabalho por 
tempo determinado. A causa 
é tão válida que até mesmo o 
Supremo Tribunal Federal, por 
meio do ministro Dias Toffoli, 
reconheceu sua validade em 
2012, tornando todos os tri-
bunais brasileiros aptos para 
julgar e conceder os direitos 
dos trabalhadores contratados 
que entrarem com um processo. 

De acordo com Renata, era 
muito comum que acontecesse a 
seguinte situação: um professor 
é contratado pela rede pública 
por meio de contrato de tempo 
definido, sem direito a férias 
nem ao recebimento do FGTS. 
Quando o tempo acaba, o con-
trato é simplesmente renovado, 
seguindo assim de forma inde-
finida. Isso acaba por causar 
um vínculo trabalhista irregular, 
uma vez que aquele profissional 
está prestando serviço de forma 
permanente ao empregador, 
sem receber os direitos asse-

gurados por lei a todos os tra-
balhadores brasileiros. 

“Isso causa um prejuízo 
imenso ao professor. Essa forma 
de contrato não possui estabili-
dade nenhuma, não há garan-
tias”, conta Renata. Percebendo 
essa injustiça, a advogada não 
se calou e foi atrás para desco-
brir como isso poderia ser resol-
vido, ajuizando assim suas pri-
meiras ações. “O correto seria 
o estado e o município pagarem 
isso de forma direta. Porém, 
infelizmente, ainda é necessário 
entrar na Justiça para receber 
este direito”, acrescenta a ad-
vogada. 

Atualmente, Mato Grosso 
do Sul possui de 4 a 5 mil 
professores contratados, e por 
isso Renata não se cansa de 
tentar conscientizar a todos 
a respeito dos benefícios ga-
rantidos. “Toda oportunidade 
que eu tenho para falar sobre 
o assunto eu falo, porque eu 
mesma fui uma vítima”, conta 
a ex-professora. “Quando tomei 
posse de um dos concursos 
que fiz, a faculdade demorou a 
entregar meu diploma, mesmo 
com o curso superior  concluído. 
Como não tinha o diploma em 
mãos, fui impedida de ser em-
possada no cargo como gra-
duada em Pedagogia, passando 
a receber como profissional do 
nível médio. Fiquei durante três 
anos com o salário reduzido, 
período em que fiz até uma pós-
-graduação, mas continuei sem 
receber pelas minhas qualifica-
ções”, relembra Renata, com 
indignação em sua voz. 

Porém, toda a indignação 
se canalizou em vontade de 
ajudar ao próximo. Renata se 
graduou em Direito, e passou 
a usar sua experiência como 
motor para ajudar todos os 
profissionais da educação que, 
assim como ela, passaram por 

Clara Rockel

O secretário especial 
de Saúde Indígena do Mi-
nistério da Saúde, Robson 
Santos da Silva, se encontra 
hoje (9), às 9h30, com auto-
ridades da saúde em Mato 
Grosso do Sul para discutir 
estratégias de ação de com-
bate ao surto de COVID-19 
existente em aldeias no 
interior do Estado. Devem 
participar da reunião o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Geraldo Resende, e o procu-
rador da República Marco 
Antonio Delfino, represen-

tando o MPF (Ministério 
Público Federal). 

Segundo informações, 
as pautas abordadas serão 
a ampliação da testagem, 
monitoramento e acompa-
nhamento dos casos iden-
tificados, melhor cobertura 
vacinal da população de 12 
a 17 anos, e a sugestão de 
aplicação da terceira dose 
em toda a população acima 
de 18 anos. Apesar de os 
surtos se localizarem no in-
terior do Estado, o encontro 
acontece na Capital.

A preocupação dos órgãos 
de saúde se deve à nova onda 

de casos de COVID que vêm 
ocorrendo em comunidades 
indígenas do interior. Com 
início em Dourados, logo os 
surtos se espalharam para 
outros municípios, como Pa-
ranhos, Tacuru, Sidrolândia 
e Aquidauana. Até a última 
semana, foram divulgados 
156 casos de infectados. A 
teoria é de que as contami-
nações tenham começado 
nas escolas, uma vez que os 
primeiros a ficarem doentes 
foram alunos e professores. 
Como medida para conter 
o avanço, as aulas foram 
suspensas. 

Michelly Perez 

Em até 90 dias deve ser 
entregue o novo armamento 
adquirido pelo governo do 
Estado para as forças de 
segurança de Mato Grosso 
do Sul. A intenção é de 
que 5.500 armas sejam com-
pradas até o fim do próximo 
ano. A primeira remessa 
contará com 560 pistolas 
calibre 9mm, da marca Be-
retta com investimentos de 
R$ 1.270.080,00 em recursos 
próprios do Estado.

Importadas da Itália, as 
armas estão sendo adqui-
ridas por meio de adesão 
a uma ata de registro de 
preços da Secretaria de 
Gestão e Ensino em Se-
gurança Pública (Segen), 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, o que 
garantiu economia aos co-
fres públicos. Cada pistola 
que no mercado custa entre 
R$ 11 e 15 mil, está sendo 
adquirida pela Sejusp por 
R$ 2.238,00 a unidade. 

“São armas adquiridas 

por meio de ata de registro 
de preços no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
e, Mato Grosso do Sul, fez a 
adesão, buscando propor-
cionar o que tem de melhor 
em armamento”, explica o 
secretário de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Antônio Carlos Videira. 
Ainda este ano, a Sejusp 
irá comprar, com recursos 
próprios do governo do 
Estado, mais 1.940 armas, 
entre pistolas e fuzis. (Com 
assessoria)

Mariana Ostemberg 

A tarde de ontem (8) foi mar-
cada por chuva rápida e intensa 
em Campo Grande. Os ventos 
chegaram a 41 km/h e algumas 
regiões registraram queda de 
granizo. O Inmet (Instituto Na-
cional de Meteorologia) emitiu 
um alerta amarelo de chuvas 
intensas em Mato Grosso do Sul. 

Segundo o meteorologista 
Natálio Abrahão, na região do 
Jardim Panamá, em Campo 
Grande, o acumulado foi de 8 
milímetros, já no bairro Ca-
randá Bosque e perto do Shop-
ping Campo Grande foi de 11,5 
mm. Em um pouco mais de uma 
hora, Coxim registrou 40,4 milí-
metros de chuva; em Corguinho 

foram 11 mm e Rochedo 9 mm. 
De acordo com o Cemtec 

(Centro de Monitoramento do 
Tempo e do Clima de Mato 
Grosso do Sul), a previsão para 
os próximos dias é de tempo 
instável, com probabilidade 
para pancadas de chuva de 
moderadas a fortes e tempes-
tades acompanhadas de raios, 
rajadas de vento (30-65 km/h) e 
eventual queda de granizo. 

Até a quarta-feira (10), o des-
taque fica nas regiões norte e 
nordeste, onde são previstos os 
maiores acumulados de chuva. 
Já na quinta-feira (11), o tempo 
segue instável no Estado, com 
probabilidade de chuvas in-
tensas, tempestades com raios, 
e rajadas de vento (35-75 km/h).

situações de injustiça. 
“Eu quis fazer como ad-

vogada o que não pude fazer 
como professora. Sempre que 
vejo uma situação de injus-
tiça eu vou atrás, para saber 
como posso ajudar a con-
sertar. Faço isso porque sei 
que não são todos os profes-
sores que estão cientes dos 
seus direitos, e posso usar 
minha formação para ajudar 
essa classe que faz parte de 
minha história”, comenta. 

Filha de professores, Renata 
trabalhou com alfabetização du-
rante seus tempos como educa-
dora. “É por isso que me apego 
tanto à causa docente. Todo 
mundo já teve um professor que 
marcou sua vida! Alguém que 
incutiu em sua vida a paixão 
pelos sonhos, pela leitura, o 
desejo pelo conhecimento. Es-
pero que tenha marcado a vida 
de algum aluno meu também”, 
completou Renata. 

Beneficiadas
Se Renata não marcou a 

vida de algum aluno, ao menos 
marcou positivamente a vida de 
Sônia Aparecida da Silva, edu-

cadora da rede infantil do mu-
nicípio. “Tenho grande apreço 
à Renata, já que minha convo-
cação foi concedida graças a 
Deus e aos méritos dela”, conta 
Sônia, que conseguiu sua convo-
cação por meio de um mandado 
judicial. “Assumi o concurso em 
2005, e estou há 16 anos concur-
sada na rede municipal”, relata 
a professora. Além da posse 
no concurso, Sônia também foi 
agraciada com o recebimento 
do FGTS: “Também por meio da 
Dra. Renata, tive êxito no paga-
mento do meu FGTS, que con-
segui receber este ano. Guardo 
por isso uma gratidão imensa”, 
conta a educadora. 

Quem também tem uma his-
tória feliz para contar a respeito 
é Claunice Maria Dorneles, pro-
fessora jubilada que teve seus 
benefícios concedidos pelo go-
verno após as orientações da 
advogada. “Fiquei sabendo da 
Dra. Renata por meio de uma 
amiga, e descobri que tinha 
direito ao reparo financeiro 
pelo tempo que trabalhei como 
contratada pela rede pública. 
Juntas, entramos com um pro-
cesso e ganhamos”, conta Clau-

nice, que hoje já está jubilada. 
“Foi um período demorado, 

mas estava tudo dentro das re-
gras e dos meus direitos. Com 
o dinheiro recebido, quitei o 
apartamento que financiava 
e aproveitei o restante para 
fazer uma reforma geral”, 
conta a professora. “Como não 
precisava mais pagar a pres-
tação mensalmente, passei a 
economizar esse dinheiro até 
que pude comprar um terreno, 
e construir uma casa para 
mim. Hoje o apartamento que 
quitei está alugado, e eu tenho 
minha própria casa construída 
por mim. Esse dinheiro valeu 
muito a pena, porque de outra 
forma eu ainda teria de pagar 
o apartamento por uns 15 
anos”, complementa. 

Claunice ainda deixa um 
recado: “A gente precisa 
fazer valer os nossos direitos. 
Quando fiquei sabendo da 
ação da Dra. Renata, muitos 
colegas meus ficaram com 
medo de alguma retaliação e 
não entraram na causa. Mas 
eu penso que, se cumprimos 
com nossos deveres, vamos 
correr atrás dos direitos!”.

Advogada decidiu 
ajudar após sentir na 
pele a necessidade da 
luta pelos seus direitos

Valentin Manieri

Em alguns bairros da 
cidade tempestade veio 
acompanhada pela 
queda de granizo 

Valentin Manieri

Semana começa com ventos 
de 41 km/h em Campo Grande
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Impostos

Energia Veículos

Empresários de 
bairro avaliam 
impacto 
negativo no 
preço final ao 
consumidor

Comerciantes criticam reajuste do 
IPTU na 5ª capital mais cara do país

Aberta consulta pública para concessão 
de serviços de distribuição de gás natural

Governo vai reduzir valor  
do IPVA 2022 e projeto  
será entregue após o feriado

No bairro Nova Lima 
lojistas não receberam 
bem o reajuste do IPTU 
definido pela prefeitura

Concessão de gás 
deverá ter mudanças 
com a nova lei do 
Marco Regulatório

Imposto sempre é 
definido no mês de 
novembro e carnês 
chegam em dezembro

Valentin Manieri

Divulgação Semagro

Arquivo OEMS

 Felipe Ribeiro

Detentora do 5º maior custo 
de vida do país, Campo Grande 
deverá novamente reforçar o 
posto de cidade cara, após o 
recente reajuste de 10,05%, 
que deve incidir sobre o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) do próximo ano. O 
aumento é motivo de queixa 
por parte dos empresários, que 
ainda dizem que a alta afetará, 
até mesmo, o preço final prati-
cado nos estabelecimentos de 
Campo Grande.

Para os comerciantes, a ele-
vação do imposto em Campo 
Grande irá impactar as ati-
vidades econômicas e não é 
congruente com o momento de 
crise atual, em que muitos em-
presários tentam se recuperar 
das perdas na pandemia. Na 
concepção dos proprietários, 
a cobrança do IPTU teria de 
ser suspensa temporariamente, 
como pensa Robson Barbosa, 
dono de uma loja de materiais 
esportivos no bairro Nova Lima.

“Esse reajuste é sempre 
ruim. Agora que meu ramo está 
se recuperando da pandemia, é 
complicado. Tudo afeta, inclu-
sive minhas vendas. Aqui, eu 

Hilário Borges, que é 
advogado tributarista, 
afirmou que existe uma 
“saída” legal para a 
elevação do imposto. 
“Uma solução viável 
seria a substituição 
do IPCA-E por outro 
índice. Uma mudança 
legislativa dessa ordem 
não representa ‘uma 
redução discriminada 

de tributos ou 
contribuições’, 
nem ‘tratamento 
diferenciado’ em 
matéria de tributos 
(desonerações), nos 
termos do conceito de 
renúncia de receita 
previsto no parágrafo 1º 
do mesmo artigo da LRF 
(Lei de Responsabilidade 
Fiscal).”

Saída legal passa pela Câmara

pago cerca de R$ 60 por mês de 
IPTU. E esses 10% são muita 
coisa. Não deveria ter reajuste, 
no mínimo tinha de congelar ou 
diminuir um pouco. O setor do 
comércio vai sofrer com isso”, 
manifestou Barbosa.

Na Capital, quem possui um 
prédio de grandes dimensões 
poderá constatar a alta do im-
posto municipal no carnê, que já 
deve chegar às propriedades em 
menos de dois meses. Com base 
em um simples cálculo feito com 
o departamento financeiro de 
um depósito de construção, foi 
possível mensurar a diferença 
do que será pago. No local, o 
valor do IPTU deste ano foi de 
aproximadamente R$ 2.400 mil. 
A previsão é de que, em 2022, o 
dono da loja deva pagar a partir 
de R$ 2.640. Isto é, R$ 240 a 
mais. “Com certeza, isso pode 
impactar nossas finanças. Além 
das receitas e despesas com 
pessoal, teremos influência no 
preço final dos produtos. Inde-
pendente de termos despesas 
fixas ou variáveis, por exemplo, 
acaba impactando no fatura-
mento bruto.”

“As pessoas acham que o au-
mento dos preços e serviços, de 
modo geral, é o único motivo de 
encarecimento dos produtos, 
mas não. O IPTU é algo que 
afeta também. E, em consequ-
ência, o empresário não terá 
outra opção, senão repassando 
esse reajuste para o preço 
final ao consumidor”, explicou 
Gilmar Santana, gerente finan-
ceiro e fiscal do depósito de 
construção Casarão.

Quinto maior custo de vida
Segundo levantamento do 

O Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, por meio 
da Seinfra (Secretaria de Es-
tado de Infraestrutura) e do 
EPE (Escritório de Parcerias 
Estratégicas), lançou na sexta-
-feira (5) o período para con-
sulta pública do novo contrato 
de concessão dos serviços de 
distribuição de gás canalizado 
em Mato Grosso do Sul, reali-
zado pela companhia MSGÁS. 
Conforme publicação do Diário 
Oficial do Estado (DOE), a 
consulta pública segue até o 
dia 4 de dezembro e o objetivo 
é colher contribuições sobre a 
minuta de concessão.

O novo modelo de contrato 
proposto promove melhorias 
nas práticas regulatórias, 
com aplicação de um novo 
plano de investimento, nova 
regra tarifária e ainda com 
outros fatores que geram 
maior produtividade e quali-
dade nos serviços. O contrato 
ainda prorroga a concessão 
por mais 30 anos e fixa metas 
e investimentos de curto, 
médio e longo prazos.

Elaborado em parceria com 
o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social), este contrato de 
concessão está alinhado ao 
novo Marco Regulatório do 
Gás Natural, estabelecido em 
abril de 2021 pela Lei Federal 
nº 14.134, com o objetivo de 
aumentar a concorrência e 
reduzir os custos de produção 
e o valor final do produto. 

Para o secretário de Estado 
de Infraestrutura, Eduardo 

Rosana Siqueira

O IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores) cobrado em Mato 
Grosso do Sul a partir de 2022 
poderá ser reduzido. A afir-
mação foi feita ontem (8) pelo 
governador Reinaldo Azam-
buja (PSDB) durante agenda 
oficial em Dourados.

Sem dar detalhes sobre qual 
será o índice, Azambuja des-
tacou somente que o projeto 
de lei com as alterações será 
protocolado na Assembleia 
Legislativa. Hoje, na Gover-
nadoria, Azambuja deverá dar 
mais detalhes sobre o assunto. 

De acordo com o portal da 
transparência do governo sul-

-mato-grossense, em 2021 o 
valor arrecadado com o IPVA 
já soma R$ 293.864.534,54. 
Atualmente, do valor total 
recolhido, 40% ficam para o 
governo estadual, outros 40% 
vão para o município em que 
o veículo foi registrado e, por 
último, os 20% restantes vão 
para o Fundeb (Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica).

Recentemente, deputados 
estaduais apresentaram pro-
jeto pedindo a isenção de co-
brança e descontos no IPVA 
nas últimas semanas. Os pro-
jetos estão tramitando, mas 
vale lembrar que quem pode 
legislar sobre o assunto é o 
Poder Executivo.

Riedel, o novo contrato de 
concessão será estruturado 
para prover ao Estado os 
meios necessários para o de-
senvolvimento social, econô-
mico e ambiental. “O contrato 
garantirá também mais se-
gurança jurídica e melhores 
práticas regulatórias, além 
da qualidade do serviço”, pon-
tuou Riedel.

“O principal propósito 
para a renovação contratual 
consiste em inserir a MSGÁS 
em um ambiente regulatório 
que incentive o aumento da 
qualidade e da produtividade 
dos serviços, que estimule a 
expansão da infraestrutura 
de distribuição e que propor-

cione aos usuários acesso 
a serviços de qualidade a 
custos razoáveis, dentro dos 
parâmetros de modicidade 
tarifária estabelecidos pelo 
novo Marco Regulatório”, ex-
plicou a secretária especial 
de Parcerias Estratégicas, 
Eliane Detoni.

Privatização
Em abril, o governo do Es-

tado decidiu suspender, após 
estudo minucioso, a venda 
(privatização) de 51% das 
ações da companhia MSGÁS, 
responsável pela distribuição 
do gás no Estado.

A decisão de não priva-
tizar parte da companhia 

se originou diante de uma 
série de incertezas de mer-
cado, como o novo Marco 
Regulatório que alterou a 
legislação e regulamentou a 
distribuição do gás no país, 
e ainda outras indefinições 
que geram instabilidade, 
como a saída da Petrobras 
na área de transporte e dis-
tribuição de gás.

A estratégia de manter a 
participação do Estado na 
companhia vai alavancar um 
ambiente com maior esta-
bilidade e os reflexos dessa 
tomada de decisão serão po-
sitivos, conforme ressaltou, 
na ocasião, o governador Rei-
naldo Azambuja.

O empresário não 
terá outra opção 
senão repassando 
esse reajuste ao 
preço final
Gilmar Santana, gerente de loja

Cadastro Central de Empresas, 
divulgado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), a cidade de Campo 
Grande figura em quinto lugar 

entre as capitais do país com o 
maior custo de vida. O estudo 
apontou alguns dados para 
exemplificar a realidade da 
Capital, como o valor médio 

de uma refeição individual (R$ 
22), preço médio da passagem 
de ônibus (R$ 3,70) e custo da 
água e energia para um apar-
tamento de 85m² (R$ 428,46).

Manifesto
Em resposta ao aumento, a 

CDL-CG (Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campo Grande) se 
manifestou ontem com desa-
pontamento, considerando o 
ato como desumano. A entidade 
se posicionou contrária à de-
cisão do Executivo. 

“Toda a população, e não 
diferente os lojistas, está lu-
tando para sobreviver e su-
perar os danos oriundos da 
crise econômica, da pandemia 
e até mesmo das obras da 14 
de Julho. 

Um reajuste de 10,05%, 
mesmo que sendo com base 
nos índices inflacionários, 
está além das possibilidades 
dos campo-grandenses”, ava-
liou a entidade.



Promoção prevista para 
o dia 26 na Capital 
deve movimentar o 
comércio com desconto
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Combustíveis-preços

IPCA

Efeitos Reajuste chega a 65% somente neste ano e impacta os transportes

Entenda a alta do preço do diesel 
e como ela afeta a economia

Inflação oficial deve ficar em 9,3% no ano

Consumidor quer usar Black 
Friday para fugir da inflação

Preço alto do diesel 
é alvo de críticas dos 
caminhoneiros, que 
reclamam de perdas 

Valentin Manieri

Ar
qu

ivo

Leonardo Vieceli
Folhapress

A escalada do preço do óleo 
diesel espalha uma série de 
reflexos em setores diversos da 
economia brasileira: do trans-
porte de cargas e passageiros 
até a produção de alimentos no 
campo. Neste ano, o combustível 
já acumula alta de 65% nas refi-
narias da Petrobras, o que gera 
uma pressão até as bombas dos 
postos. O diesel mais caro, ao 
elevar os custos do transporte 
de cargas nas rodovias, levou a 
uma onda de críticas dos cami-
nhoneiros à política de preços 
da estatal.

Parte da categoria chegou a 
organizar uma greve no começo 
deste mês, mas a paralisação 
não ganhou corpo.

Na hora de definir os preços 
dos combustíveis nas refinarias, 
a Petrobras leva em conside-
ração o comportamento do pe-
tróleo no mercado internacional 
e a variação do dólar. Trata-se 
de uma política de paridade.

Com a retomada da eco-
nomia mundial, após restrições 
para frear a COVID-19, a de-
manda por petróleo aumentou 
ao longo dos meses. Assim, 
a cotação do barril passou a 
subir, impactando os preços 
no Brasil. Além disso, o avanço 
do dólar, acima de R$ 5, gera 
uma pressão adicional para os 
combustíveis.

“O real está desvalorizado. 
O descompasso perante o dólar 
se reflete nos preços”, diz o 
economista Marcio Sette Fortes, 
professor do Ibmec-RJ.

Entre os dias 24 e 30 de ou-
tubro, o valor médio do diesel 

Daniele Madureira
Folhapress

Em tempos de vacas ma-
gras, os brasileiros querem 
aproveitar a Black Friday para 
se livrar dos efeitos da inflação, 
que acumula mais de 10% de 
alta nos últimos 12 meses. De 
um universo de 7.449 consu-
midores pesquisados pela in-
ternet entre 22 e 26 de outubro 
pela fintech Trigg, moradores 
das principais capitais do 
país, apenas 2% não querem 
comprar absolutamente nada 
pela internet no próximo dia 
26 de novembro.

De acordo com o levan-
tamento, 65,4% dos entrevis-
tados esperam conseguir entre 
20% e 50% de desconto sobre 
o preço dos produtos. “A ex-
pectativa dos consumidores é 
de que o desconto compense 
a inflação”, disse à repor-
tagem o presidente da Trigg, 
Wellington Santos.

Mais de dois terços dos en-
trevistados (67,9%) pretendem 
gastar mais de R$ 1.000 no 
próximo dia 26. Desse total, 
30% planejam investir mais de 
R$ 3.000 nesta Black Friday. 
Eletrodomésticos (41,3%) e 
tecnologia (29,5%) lideram o 
ranking das principais inten-
ções de compra.

“O interesse pela compra 
de eletrodomésticos me sur-
preendeu”, disse Santos. 
“Mas como o consumidor 
passou mais tempo em casa, 
por conta do home office, é 
natural que ele queira apro-
veitar a poupança que ainda 
tem para trocar aparelhos 
antigos”, diz o executivo, que 
acredita que a próxima Black 
Friday deve faturar mais do 
que o Natal de 2020.

Quase metade dos consu-
midores (49%) respondeu que 
planeja gastar mais no evento 
deste ano do que no do ano 
passado. Ao mesmo tempo, 
71% dos entrevistados afir-
maram que pretendem com-

prar os presentes de Natal na 
Black Friday.

Santos chama a atenção 
para o planejamento da 
compra. “Fizemos o levanta-
mento no fim de outubro, ou 
seja, um mês antes do evento, 
e a maioria das pessoas [87%] 
já estava pesquisando preços”, 
afirma. “Isso é positivo, porque 
indica uma compra mais pen-
sada, e não por impulso, que é 
o que gera o endividamento.”

Frete grátis ou barato 
(48,6%) e facilidade no paga-
mento (47,8%) estão entre os 
principais atrativos para o con-
sumidor fazer uma compra 
on-line. Na sequência, estão 
valores acessíveis (resposta de 
43%) e cashback (30,8%) – que 
é a possibilidade de ganhar 
créditos para uma próxima 
compra. Essa disposição está 
sendo explorada pela Trigg. 
“Na Black Friday, vamos lançar 
uma promoção em que o cliente 
do cartão de crédito vai receber 
cashbacks de até R$ 2.000, por 
sorteio”, diz Santos. Lançada 
em 2017, a fintech já oferece 
cashback de até 1,3% do valor 
das compras nas operações 
usuais do cartão.

De acordo com o levanta-
mento, 97% dos entrevistados 
vão pagar as contas da Black 
Friday com cartão de crédito. 
Mas nem todos pretendem 
fazer compras on-line: 35% 
preferem adquirir os produtos 
direto nas lojas físicas.

Falta de respeito espanta consumidor
A busca por uma boa pe-

chincha não é determinante 
na internet, mesmo fora da 
Black Friday. Outra pesquisa 
da agência de marketing di-
gital do grupo McCann – dessa 
vez com 1.000 consumidores de 
várias regiões do país, entre 12 
e 18 de agosto –, apontou que 
60% deixariam de comprar 
um produto com bom preço e 
qualidade se a empresa des-
respeitasse os mais pobres.

nos postos brasileiros foi de R$ 
5,211 por litro, indica pesquisa 
da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis). A marca representa 
avanço de 43,6% perante o fim 
do ano passado (R$ 3,628).

O diesel mais alto também 
eleva as despesas de empresas 
que realizam o transporte de 
passageiros. No dia 28 de ou-
tubro, operadoras de ônibus 
urbanos criticaram o governo 
federal e a política de preços da 
Petrobras.

“Preço do diesel mostra que 
o governo quer ônibus lotado 
e serviço ruim”, afirmou na 
ocasião a NTU (Associação 
Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos), que 
representa o setor.

A alta do insumo ocorre no 
momento em que o transporte 
de passageiros tenta se recu-
perar do baque causado pela 
pandemia. Segundo a NTU, as 

operadoras de ônibus urbanos 
amargam um prejuízo acumu-
lado de pelo menos R$ 17 bi-
lhões durante a crise sanitária.

“A omissão do governo fe-
deral perante os sucessivos 
reajustes do óleo diesel, in-
sumo que representa em média 
26,6% do custo do transporte 
público coletivo, está forçando 
a insolvência das empresas 
operadoras”, disse a NTU.

No campo, o combustível é 
insumo para a operação de má-
quinas agrícolas, além de ser 
usado no transporte de merca-
dorias em caminhões. Ou seja, 
ao subir, encarece os custos de 
produção de alimentos.

“O diesel alto tem um efeito 
de médio e longo prazo na 
economia, maior do que o da 
gasolina. Impacta desde o 
transporte de cargas e passa-
geiros até bens industriais e in 
natura”, afirma o economista 
Matheus Peçanha, do FGV Ibre 

(Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas).

Segundo ele, o combustível 
tende a permanecer em nível 
elevado pelo menos até o co-
meço do próximo ano.

A perspectiva está rela-
cionada ao processo de rea-
bertura da economia inter-
nacional. O movimento deve 
seguir nos próximos meses, 
mantendo a demanda por pe-
tróleo aquecida, segundo o 
pesquisador.

Em meio à escalada de 
preços no Brasil, o Confaz 
(Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária), colegiado que 
reúne governo federal e secre-
tários de Fazenda dos estados 
e do Distrito Federal, aprovou 
o congelamento, até o fim de 
janeiro, do valor do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) cobrado 
nas vendas de combustíveis.

Folhapress

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), considerada a 
inflação oficial do país, subiu 
de 9,17% para 9,33% neste ano. 
É a 31ª elevação consecutiva da 
projeção. A estimativa está no 
Boletim Focus dessa segunda-
-feira (8), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco Cen-
tral (BC) com a expectativa das 
instituições para os principais 
indicadores econômicos. As 
informações são da Agência 
Brasil. Para 2022, a estimativa 
de inflação ficou em 4,63%. 
Para 2023 e 2024, as previsões 
são de 3,27% e 3,10%, respec-

tivamente.
Em setembro, puxada pelo 

aumento de preços de energia 
elétrica e combustíveis, a in-
flação subiu 1,16%, a maior 
para o mês desde 1994, de 
acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). Com isso, o indicador 
acumula altas de 6,9% no ano e 
de 10,25% nos últimos 12 meses.

Os dados de outubro serão 
divulgados esta semana pelo 
instituto, mas o IPCA-15, que 
é a prévia da inflação ofi-
cial, ficou em 1,20% no mês 
passado. No ano, o IPCA-15 
acumula alta de 8,30% e, em 
12 meses, de 10,34%.  

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 

deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 
2022 e 2023 as metas são 3,5% 
e 3,25%, respectivamente, com o 
mesmo intervalo de tolerância.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
definida em 7,75% ao ano pelo 
Comitê de Política Monetária 
(Copom). Para a próxima reu-
nião do órgão, o Copom já 

sinalizou que pretende elevar 
a Selic em mais 1,5 ponto 
percentual.

As projeções do BC para a 
inflação também estão ligei-
ramente acima da meta para 
2022 e ao redor da meta para 
2023. Isso reforça a decisão da 
autarquia de manter a política 
mais contracionista, com ele-
vação dos juros.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 9,25% ao ano, 
mesma projeção da semana 
passada. Para o fim de 2022, 
a estimativa é de que a taxa 
básica suba para 11% ao ano. 
E para 2023 e 2024, a previsão 
é de Selic em 7,5% ao ano e 7% 
ao ano, respectivamente.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,538 R$ 5,54 0,4351
Dólar Turismo R$ 5,57 R$ 5,707 0,4753
Euro R$ 6,425 R$ 6,427 0,7367
Libra Esterlina R$ 7,507 R$ 7,51 0,9137

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 325,58 
IBOVESPA (SP): 104.781,13 −43,09 (0,041%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      8,07 
Frango Resfriado  R$      8,28
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,70
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  158,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    76,00
*Atualizado: 27/10

Cotações

Poupança 

08/11              0,1590
09/11              0,1590
10/11              0,1590
11/11              0,1590
12/11              0,1590
13/11              0,1590
14/11              0,1590
15/11              0,1590

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
08/11            0,5000
09/11            0,5000
10/11            0,5000
11/11            0,5000
12/11            0,5000
13/11            0,5000
14/11            0,5000
15/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 32º

São Paulo                  16º           21º

Brasília 20º 27º

Rio de Janeiro 20º  25º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   33°
Dourados      23°   33°
Corumbá                23°             35°
Maracaju                 23°             34°
Ponta Porã               20°             30°
Três Lagoas              23°            33°
Mundo Novo             24°   34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 47% máx.: 87%

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

(N°5700)QuinaQuina
0 8   3 2   4 0   4 9   5 5

LotofácilLotofácil

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

(N°2367)

LOTERIASLOTERIAS
Lotomania (Nº2234)

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

Fonte: Site Caixa Econômica Federal
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Sul-mato-
grossense é 
bicampeão da 
principal liga 
de montaria
em touros

 “Vim aqui para 
colocar meu nome na 
história, mas não pensei 
no título mundial 
quando estava na rampa 
esperando para montar 
Woopaa”, disse Leme 
após terminar gritantes 
884 pontos à frente do 
compatriota Kaique 
Pacheco na batalha pela 
fivela do campeonato, 
segundo o “Las Vegas 
Review Journal”.

“Fiz o meu melhor, 
ele deu o seu melhor e 
agora fazemos parte da 
história”, completou.

Ontem, dia seguinte 
ao seu feito, o cowboy de 
Mato Grosso do Sul falou 
mais sobre a conquista, 
por intermédio de 

rede social. “Uma 
temporada abençoada! 
Neste domingo alcancei 
mais alguns objetivos 
e estabeleci algumas 
marcas históricas 
na PBR. Só tenho a 
agradecer a Deus, a 
minha família, meus 
amigos, fãs e todos 
que me apoiaram e 
torceram por mim este 
ano, sou grato e feliz por 
estar alcançando meus 
objetivos, estabelecendo 
recordes e escrevendo 
meu nome na história 
da montaria em touros.
Foi um ano de grandes 
desafios, mas concluído 
com sucesso.”

“Conquistei o título 
mundial consecutivo, 

sendo o segundo da 
história a realizar 
este feito, marquei as 
duas maiores notas da 
história da PBR (97,75 e 
98,75 pontos no Woopaa), 
obtive o recorde de 24 
notas acima dos 90,00 
pontos, me tornei o único 
competidor a receber 
nota máxima dos juízes 
(50,00 pontos) e igualei o 
recorde de oito vitórias 
em um mesmo ano, entre 
tantas outras marcas.

Mais uma vez 
obrigado a todos pelo 
carinho, mensagens de 
apoio e a torcida em 
cada momento desta 
temporada”, acrescentou 
o brasileiro. 
(Com PBR Brazil)

Vim para colocar meu nome na história, fala o brasileiro

Sul-mato-grossense 
durante a cerimônia que 
valeu premiação de pelo 
menos R$ 9 milhões
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Luciano Shakihama

José Vitor Leme rees-
creveu a história de recordes 
da PBR (Professional Bull 
Riders) ao vencer a tempo-
rada 2021 e a etapa de Las 
Vegas, na T-Mobile Arena, 
nos Estados Unidos, domingo 
(7), em um ano considerado o 
melhor de todos os tempos na 
principal liga de montaria em 
touros do mundo.

Segundo a PBR Brasil, a vi-
tória veio depois de o cowboy 
de Ribas do Rio Pardo – a 
97 km de Campo Grande – 
permanecer os oito segundos 
sobre o touro Woopaa e re-
gistrar 98,75, a maior nota na 
história da PBR, superando, 
inclusive, o seu próprio re-
corde feito também a bordo de 
Woopaa em agosto, durante 
etapa na Califórnia, onde a 
nota foi 97,75.

O sul-mato-grossense de 25 
anos venceu os seis touros que 
montou durante os cinco dias 

de disputa da Final Mundial 
da PBR Unleash The Beast e 
estabeleceu novos recordes 
em uma única temporada: 21 
vitórias de rounds; 24 mon-
tarias acima dos 90 pontos; 
primeira vez que um com-
petidor atinge os 50 pontos 
possíveis; maior nota de todos 
os tempos (98,75); e oito vitó-
rias em eventos (empatando 
com Justin McBride); quinto 
competidor que mais faturou 
na carreira, ultrapassando os 
US$ 5,11 milhões.

Em 28 anos de história da 
PBR, Leme tornou-se o sé-
timo brasileiro a conquistar 
a fivela de ouro, resultando 
no 12º título mundial para o 

Brasil, e o 19º cowboy a ter 
esse prestígio. Além da fivela 
de ouro, a vitória rendeu ao 
atleta o equivalente a R$ 9,5 
milhões em prêmios (somando 
o prêmio de US$ 1 milhão pelo 
campeonato, US$ 300 mil  pela 
etapa e mais US$ 400 mil con-
quistados durante o ano).

Revelação de MS sofre lesão no quadril
A vitória no evento final é 

a segunda na carreira do ex-
-jogador de futebol – largou 
de vez os campos aos 18 anos 
– já que conquistou o título em 
2017, quando pisou pela pri-
meira vez em Las Vegas, ano 
em que foi campeão brasileiro 
e revelação do ano pela PBR 
Brazil. Apenas quatro com-
petidores venceram a etapa 
final mais de uma vez: Leme 
(2017 e 2021), Troy Dunn (1995 

Nascido em Ribas, 
José Leme brilhou em 
Las Vegas com o touro 
Woopaa no domingo

e 1997), J.B. Mauney (2009 e 
2013) e Robson Palermo (2008, 
2011 e 2012).

O parceiro de Leme nessa 
conquista de maior nota de 
todos os tempos também teve 
premiação merecida. Woopaa 
é o touro campeão do ano de 
2021, faturando ainda US$ 125 
mil em prêmios. A temporada 
foi concluída com média de 
46,93 pontos, 0,58 à frente de 

Chiseled, que terminou como 
vice-campeão.

Eli Vastbinder tornou-se 
o Rookie of The Year 2021 
(Revelação do Ano), com 
quatro montarias acima dos 
90 pontos, e superou o também 
sul-mato-grossense Junior Pa-

trik Souza em 169,5 pontos. O 
peão de 28 anos, nascido em 
Sonora – a 330 km de Campo 
Grande – era o favorito ao tí-
tulo, mas sofreu uma lesão no 
quadril e precisou passar por 
cirurgia, ficando fora da final 
mundial.  

José Vitor Leme
Idade: 25 anos

Local de nascimento: Ribas do 
Rio Pardo, MS
Altura: 1,67m
Peso: 63 kg

De Ribas para 
o mundo

Reprodução
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O atacante Dentinho se despediu do Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia. Revelado pelo Corinthians, Dentinho postou 
no stories de domingo (7) a tradicional foto da camisa no 
vestiário e uma mensagem de despedida: the last dance, 
ou “a última dança”, em português. Dentinho saiu do 
Corinthians em 2011 para o próprio Shakhtar e em dez 
anos de clube fez 197 jogos e marcou 29 gols. Em 2013 
foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, mas retornou ao 
Shakhtar no fim do mesmo ano. Especulado no Corinthians, 
agora ele pode assinar, sem custos, com qualquer outro 
clube. (Folhapress)

Depois de três medalhas de prata consecutivas, Bárbara 
Seixas e Carol Solberg (RJ) subiram ao lugar mais alto do 
pódio na quarta etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de 
Praia 2021. Na manhã de sábado (6), elas superaram Talita/
Rebecca (AL/CE) por 21/16,  11/21  e  15 /11  em Itapema (SC). 
Além da medalha e da premiação de R$ 48 mil, o título rendeu 
mais 400 pontos para Bárbara e Carol no Circuito Brasileiro, 
que chegam a 1.480 no total e abrem vantagem na liderança 
da disputa. A sul-mato-grossense Talita (foto), que joga por 
Alagoas,  e Rebecca aparecem na sequência, com 1.360. (Da 
CBV, com LS)

O Newcastle anunciou ontem (8) a contratação de Eddie 
Howe como novo técnico da equipe. O clube procurava 
um novo treinador há um mês, desde que dispensou Steve 
Bruce após a compra do time pelo bilionário saudita. Howe 
estava livre no mercado desde que deixou o comando do 
Bournemouth, da segunda divisão do  Inglês, em agosto do 
ano passado. O treinador assinou contrato com o Newcastle 
até 2024. “Esta é uma oportunidade maravilhosa, mas temos 
muito trabalho a fazer. Estou ansioso para ir a campo e 
começar os treinos”, declarou Howe em comunicado emitido 
pelo clube. (Folhapress)

O Cruzeiro volta a campo nesta terça-feira (9), às 20h30 (de 
MS), contra o Brusque, dentro de casa. Se vencer a partida, 
a Raposa chega aos 46 pontos e praticamente garante a sua 
permanência na segunda divisão. Ao vencer o Londrina, por 
1 a 0, na noite de sexta-feira (5), o Cruzeiro conseguiu ganhar 
uma sobrevida na Série B. Sem chances de acesso à elite do 
Brasileiro nesta temporada, resta ao time trabalhar para se 
manter na segunda divisão. O Brasil de Pelotas é o único time já 
rebaixado até o momento. Os cálculos da UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), porém, indicam que Vitória (97,8%) e 
Confiança (92,1%) estão praticamente rebaixados. (Folhapress)

Dentinho deixa o Shakhtar Donetsk

Talita e Rebecca são prata no vôlei de praia

Enfim, Newcastle tem novo treinador

Vitória afastará de vez o Cruzeiro da Série C

16h30
ESPN BR e Conmebol TV - 
Copa Libertadores Feminina: 
Kindermann/Avai x Cerro Porteño
FOX Sports e Conmebol TV - 
Libertadores Feminina: Ind. Santa 
Fe x Ferroviária 

17h15
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Feminino: Brasília x Flamengo/
Sesc-RJ

18h
SporTV3 e Premiere - 
Campeonato Brasileiro Série B: 
Confiança x Náutico
Premiere - Série B: Operário x 
Remo
SporTV - Copa do Brasil Sub-17: 
São Paulo x Flamengo (final, ida) 

19h
ESPN - NBB: Corinthians x 
Flamengo 

20h
ESPN2 – NHL: Florida Panthers x 
New Jersey Devils

20h30
SporTV e Premiere - Brasileiro: 
Grêmio x Fluminense 
Premiere - Brasileiro Série B: 
Cruzeiro x Brusque 

22h
SporTV2 - NBA: Utah Jazz X 
Atlanta Hawks

Veja na TV Às 19h30, no SporTV2, Osasco x Praia Clube, na 
Superliga de Vôlei Feminino

Carolina Oliveira/Instagram 

Fonte: Esporte e Mídia

Voleibol Eliminatórias

Brasileirão

Saga contra a queda segue nesta terça-feira diante do Fluminense

Após derrotas, técnico cita pouco 
tempo de treino para a Superliga

Zagueiro tem 
‘lesão gravíssima’ 
e vai desfalcar a 
seleção brasileira

O cálculo do Grêmio para evitar 
o rebaixamento para a Série B

Derrota no Gre-Nal 
deixa clima ainda 
mais pesado no 
lado gremista

Para comissão técnica, 
inexperiência do 
elenco da Capital 
pesou na reta final
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O Benfica goleou o 
Braga por 6 a 1 no do-
mingo (7), no Campeonato 
Português, mas deixou o 
gramado da Luz lamen-
tando a “gravíssima lesão” 
do zagueiro Lucas Verís-
simo. O brasileiro teve um 
problema no joelho direito 
ainda no primeiro tempo, 
saiu do campo de maca 
e deixou a partida direto 
para o hospital.

“Foi uma vitória bri-
lhante do Benfica, o Braga 
não é um adversário fácil. 
Foi quase tudo bom neste 
jogo. Infelizmente, nem 
tudo foi bom. A lesão do 
Veríssimo é gravíssima”, 
revelou o treinador do 
Benfica, Jorge Jesus, ao 
término do confronto, que 
contou com dois gols de 
Éverton Cebolinha.

Destaque do time portu-
guês na atual temporada, 
o ex-zagueiro do Santos 
está na lista de convocados 
da seleção brasileira para 
os jogos contra Colômbia 
e Argentina, nas Elimina-
tórias da Copa do Mundo 
do Catar, nos dias 11 e 
16 de novembro, respec-
tivamente. Era, inclusive, 
esperado no Brasil já nessa 
segunda-feira (8).

Com a lesão de Lucas 
Veríssimo, cuja gravidade 
deve ser conhecida nas 
próximas horas, Tite segu-
ramente será obrigado a 
chamar um novo zagueiro 
para completar o grupo. 
Miranda (São Paulo), Diego 
Carlos (Sevilla), Felipe 
(Atlético de Madrid) e Samir 
(Udinese) são algumas das 
principais opções para o 
treinador neste momento.  
(UOL/Folhapress)

Luciano Shakihama

O retorno de Campo Grande 
ao cenário do vôlei de quadra 
nacional não atingiu o objetivo 
principal da comissão técnica 
do time. No último fim de se-
mana, no Ginásio da Mace, na 
capital sul-mato-grossense, o 
representante do Estado cole-
cionou duas derrotas – ambas 
no tie-break – e terminou em 
terceiro lugar de seu grupo 
da Superliga C. O Uberlândia/
Praia Clube-MG ficou em pri-
meiro e conseguiu a classifi-
cação para a Superliga B.

No sábado (6), a equipe da 
casa foi superada pelos mi-
neiros por 3 a 2, com parciais 
de 21/25, 25/20,  27/25, 19/25, 
e 11/15. No dia seguinte, nova 
derrota com parciais de 27/25, 
17/25, 24/26, 25/20, e 8/15 
para o Neurologia Ativa-GO, 
que ficou em segundo lugar.  
Além dessas equipes, o grupo 
com sede na Capital contou 
com Lucas de Rio Verde-MT 
e Frutal-MG, quarto e quinto 
lugares respectivamentte.                                                           

Na manhã de ontem, por 
telefone, o técnico do time de 
Campo Grande não escondeu 
o sentimento de frustração. 
“A sensação não tem como 
ser boa. A gente planejou 
e não conseguiu. Não foram 
os adversários que conquis-
taram a vaga e, sim, nós que 
entregamos para eles. Nós não 
conseguimos jogar, erramos 
demais em todos os jogos, 
principalmente a partir do se-
gundo”, disse Renato Júnior.

Segundo ele, o tempo de 
preparação foi um fator que 
pesou nas horas decisivas. 
“A gente treinou 17 dias. É 
muito pouco, não tem como 
tu fazer um trabalho com 
um grupo que não treinou. 
A gente não conseguiu tra-

Marinho Saldanha
UOL/Folhapress

Ficou ainda mais difícil. 
A conclusão dos jogos de do-
mingo (7) aumentou a dife-
rença do primeiro time fora 
da zona de rebaixamento para 
o Grêmio. Agora são nove 
pontos abaixo do Santos, que 
tem um jogo a mais. Até o 
fim do Brasileirão, o Tricolor 
atua munido de calculadora. E 
busca, em seu planejamento, 
44 pontos para escapar da 
Série B.

Se atingir tal marca, o time 
de Porto Alegre acredita que 
conseguirá evitar a queda. 
O problema é chegar até lá. 
Faltam nove jogos para en-
cerrar sua participação no 
campeonato, é necessário 
vencer seis jogos, e agregar 
assim, 18 pontos aos 26 que 
já possui. São 27 pontos em 
disputa. “Pode não ser seis 
vitórias, pode ter algum em-
pate”, disse Denis Abrahão, 
vice de futebol gremista antes 
do clássico Gre-Nal do último 
sábado (6). “Mas 44 é um nú-
mero bonito”, concordou.

De fato, atingir a meta de 
pontos não requer necessa-
riamente seis vitórias. Para 
fazer 18 pontos em nove jogos, 
o Grêmio pode vencer cinco e 
empatar três. Mas nenhuma 
conta irá bater com menos 
vitórias do que isso.

Em aproveitamento, a conta 

gremista prevê 66,6%. Seria 
pular do penúltimo lugar para 
um aproveitamento de vice-
-líder. A dificuldade fica ainda 
maior observando exatamente 
o que o Tricolor tem feito. São 
oito derrotas nos últimos dez 
jogos. Aproveitamento recente 
de míseros 13%. Em 29 jogos, 
o Grêmio venceu sete até o 
momento. Precisaria quase 
dobrar o número de triunfos 
para atingir a meta.

Vindo de uma derrota 
em clássico, o plano ainda 
é recuperar o psicológico do 
grupo. Naturalmente abalado, 
o elenco também não terá 

tempo para descansar. O pró-
ximo compromisso já é hoje 
(9), às 20h30 (de MS), contra o 
Fluminense, em Porto Alegre. 

Fluminense
No Tricolor Carioca, o trei-

nador disse que espera uma 
partida cercada por muita 
pressão. “Vai ser um jogo 
superdifícil, temos acompa-
nhado os jogos deles. A fase 
não tem ajudado, mas eles 
estão criando e produzido. 
Vamos tentar tirar proveito 
dessa situação, esperamos 
uma guerra lá e vamos tentar 
trazer pontos importantes 

para o Rio de Janeiro”, 
afirmou Marcão.

O comandante comentou 
sobre a dificuldade da equipe 
em finalizar as jogadas e ex-
plicou sua opção pela esca-
lação dos atacantes Fred e 
John Kennedy: “A gente res-
salta o espírito do grupo por 
acreditar. O Fred faz mais o 
pivô, o John teve mais liber-
dade para fazer essas movi-
mentações que ele sabe bem. 
A gente criou muitas situa-
ções, mas contra uma defesa 
bem montada é muito difícil. A 
gente finalizou bastante, achei 
que produziram bem”. 

balhar os fundamentos, tá-
tica, conseguimos fazer pouca 
coisa. Infelizmente tem essa 
situação. Não é dar desculpa, 
mas a realidade foi essa”, 
argumentou o treinador. “Por 
maior esforço que o Pezão 
(dirigente do clube) teve, 
buscou verba para a gente 
estar antes, mas não conse-
guiu ter esse tempo hábil de  
treinamento”, complementou. 

“Contávamos que a gente 
ia conseguir fazer uma apre-
sentação melhor, mesmo com 
o pouco tempo, mas pela inex-
periência da maioria não con-
seguimos chegar no objetivo”, 
prosseguiu Renato Júnior. 

O elenco ganhou dois dias 
de folga e retoma os trei-
namentos amanhã (10), com 
vista às finais da Liga MS, 
entre os dias 26 e 28, em que a 

equipe é franca favorita. 
“A equipe será a mesma, 

treinando forte. Esse título é 
importante também. Não vai 
ser um nível fraco, não, vai 
ser um nível bom. A gente vai 
ter de trabalhar bastante para 
conseguir esse título”, adverte 
o técnico. “Nos prepararemos 
melhor para a próxima tem-
porada, reformular algumas 
coisas para evitar ficar sem 
tempo hábil de preparação”,  
projeta o treinador, que agra-
deceu o apoio dos patrocina-
dores, a direção do time, e a 
torcida, que acompanhou os 
jogos dentro e fora do ginásio 
durante os cinco dias de com-
petição. “A ideia é ter uma 
equipe forte no nível nacional, 
não deu agora, mas a gente 
quer em breve estar na Super-
liga B e na A”, falou o técnico. 



Por RTP/Ag. Brasil

Os Estados Unidos rea-
briram ontem (8) suas fron-
teiras terrestres e aéreas aos 
passageiros estrangeiros com 
a vacinação completa contra 
a COVID-19, depois de um ano 
e meio de terem sido encer-
radas. Termina assim a espera 
de regiões como a Europa, que 
aguardava uma medida recí-
proca de Washington desde que 
a UE (União Europeia) abriu 
suas portas aos estadunidenses 
vacinados, no início do verão.

Agora, segundo a Casa 
Branca, os estrangeiros que 
desejarem entrar nos EUA 
para visitas consideradas não 
essenciais, como turismo ou 
para encontros familiares, po-
derão fazê-lo tanto por via aérea 
quanto pelas fronteiras terres-
tres do México e Canadá.

Também poderão fazê-lo via-
jantes internacionais vacinados 
e que voem de países até então 
sujeitos a restrições de viagem 
devido à pandemia, lista que 
inclui os 26 estados europeus 
do espaço Schengen, além do 
Reino Unido, da Irlanda, do 
Brasil, da China, do Irã, da 
África do Sul e Índia.

A abertura das fronteiras 
ocorre depois de os Estados 
Unidos terem atingido 70% da 

sua população adulta total-
mente vacinada, com a admi-
nistração de doses de reforço 
para maiores de 65 anos e a 
vacinação de crianças de 5 a 11 
anos, que começa nesta semana. 

Os Estados Unidos acei-
tarão todas as vacinas licen-
ciadas pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde). Além da 
obrigatoriedade da vacina, os 
passageiros internacionais 
devem apresentar teste de 
COVID-19 negativo (PCR ou 
antígenos), realizado três dias 
antes da viagem.

O DHS (Departamento de 
Segurança Interna, na sigla em 
inglês) prevê que “em razão do 
maior volume de viajantes, os 
tempos de espera na alfândega 

serão prolongados”. Por isso 
recomenda que tenham os do-
cumentos na mão e que tenham 
“paciência”, conforme indicado 
em comunicado divulgado na 
semana passada.

Viajantes internacionais to-
talmente vacinados não devem 
cumprir a quarentena ao chegar 
aos Estados Unidos, mas devem 
fornecer informações de contato 
para facilitar o rastreamento 
em caso de contágio. Crianças 
com idade entre 2 e 17 anos não 
precisam estar vacinadas para 
entrar nos EUA, mas devem 
apresentar teste de COVID-19 
negativo, realizado três dias 
antes da viagem. Crianças me-
nores de 2 anos estão isentas 
tanto da vacina quanto do teste.
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Entidades questionam legitimidade da cúpula da Organização das Nações Unidas em Glasgow

Conferência do Clima limita participação 
de sociedade civil, reclamam observadores

EUA reabre fronteiras terrestres e 
aéreas para viajantes estrangeiros

Imagem de estação 
de metrô de Nova York 
publicada em janeiro

Sergei Zolkin/Unsplash

Protesto no sábado 
pediu mais empenho 
aos líderes globais 
diante da crise climática

Twitter/Reprodução

Agência Brasil 

Os países em desenvolvi-
mento têm alertado, cada vez 
com mais frequência, para o 
fato de serem, “injustamente”, 
os alvos dos impactos da falta 
de ação dos países ricos para 
reverter alguns dos efeitos das 
alterações climáticas, ou pelo 
menos evitar que as tempera-
turas globais aumentem mais 
de 1,5º Celsius. 

Nessa segunda-feira (8), 
início da segunda semana da 
cúpula climática da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) 
em Glasgow, na Escócia, vários 
grupos de comunidades vulne-
ráveis, indígenas, ativistas e 
membros da sociedade civil cri-
ticam as restrições de acesso 
às negociações. Paralelamente, 
a ONG Global Witness observou 
que a maior delegação pre-
sente na COP26 é a de re-
presentantes da indústria dos 
combustíveis fósseis, o que leva 
os especialistas a questionar a 
legitimidade do evento.

Os debates nesta semana 
serão sobre temas como a adap-
tação às alterações climáticas, 
o papel da mulher na ação 
climática, a ciência e inovação, 
a descarbonização dos trans-
portes e as cidades, culminarão 
com o fim das negociações na 
sexta-feira (12). As negocia-
ções visam a um acordo final 
da COP26, a ser assinado por 
todos os 197 países que parti-
cipam do encontro.

O documento deverá incluir 
metas concretas para o corte 
das emissões de dióxido de 
carbono e para o aumento do 
investimento público em com-
bate, mitigação e adaptação 
às alterações climáticas. Mas 
as negociações continuam a 
ocorrer a portas fechadas e, 
por isso, a legitimidade da 
cúpula tem sido questionada 
por participantes da sociedade 
civil, que consideram as restri-

ções de acesso às negociações 
“inéditas e injustas”.

Excluídos                                                                 
Integrantes de centenas de 

organizações ambientais e aca-
dêmicas, de justiça climática, 
de comunidades indígenas e 
de grupos de direitos das mu-
lheres, que estão como obser-
vadores das negociações da 
COP26, afirmam que ser exclu-
ídos das negociações pode ter 
consequências nefastas para 
milhões de pessoas.

“As vozes da sociedade civil 
são fundamentais para o resul-
tado da COP26, mas não temos 
sido capazes de fazer o nosso 
trabalho. Se a participação e a 
inclusão são a medida de legi-
timidade, então estamos num 
terreno muito instável”, disse 
ao “The Guardian” Tasneem 
Essop, diretor-executivo da CAN 
(Climate Action Network), que 
representa mais de 1.500 orga-
nizações em mais de 130 países.

Os observadores são uma 
espécie de vigilantes infor-
mais da cúpula. Isto é, são os 
olhos e os ouvidos do público 
durante as negociações, para 
garantir que os procedimentos 
sejam transparentes e que 
reflitam as preocupações das 
comunidades e grupos com 
maior probabilidade de serem 
afetados pelas decisões dos 
líderes mundiais.

No entanto, sua capacidade 
de observar, interagir e in-
tervir nas negociações sobre 
os mercados de carbono, ca-
tástrofes e danos e até sobre 
as necessidades de financia-
mento climático foi restrita 
durante a primeira semana, 
diz o jornal britânico.

“Há milhares de ativistas 
que deviam estar aqui, mas 
estão ausentes, e é chocante 
que se restrinja o espaço para 
a sociedade civil e as vozes 
da linha de frente. É ofensivo, 
injusto e inaceitável”, consi-

derou também Gina Cortes, 
membro do Grupo de Mulheres 
e Gênero, acrescentando que 
têm de ser denunciadas “as 
profundas desigualdades e in-
justiças desta cúpula”.

Mais inclusiva
Na preparação para a 

26ª Conferência das Nações 
Unidas para as Alterações Cli-
máticas, o governo britânico 
assegurou que o encontro em 
Glasgow seria o mais inclusivo 
realizado até agora. Mas, na 
realidade, cerca de dois terços 
das ONGs (organizações não 
governamentais) que habitu-
almente têm delegados em 
representação na COP não 
estão em Glasgow. Restrições 
por causa da vacinação contra 
a COVID-19, limites nas via-
gens e até preços dos deslo-
camentos foram alguns dos 
principais motivos que impe-
diram a presença de muitas 
instituições. 

De acordo com os obser-
vadores, a situação foi mais 
crítica nos primeiros dois 
dias de encontros de líderes, 
na semana passada, quando 

cada organização podia ter a 
participação apenas de dois 
representantes, e quando 
ocorriam eventos diferentes 
em seis salas de negociação, 
simultaneamente.

Além disso, na edição deste 
ano da cimeira climática da 
ONU as estações de trabalho, 
os gabinetes e até as zonas de 
alimentação também foram iso-
lados, de forma a impedir que os 
observadores tenham contato 
direto com os negociadores.

“Este é um nível de res-
trições sem precedentes”, 
afirmou Sebastian Duyck, do 
Centro de Direito Ambiental 
Internacional. “É alarmante, 
porque as relações que esta-
belecemos no início da cúpula 
são cruciais para o trabalho 
que fazemos depois. A parti-
cipação limitada afeta a cre-
dibilidade da COP26.”

“Há um risco real de que as 
decisões tomadas nessas salas 
afetem os direitos humanos 
da maneira mais dramática, 
como já vimos acontecer no 
mecanismo de comércio de 
carbono de Kyoto. Se optarem 
por uma medida incorreta, é 

Em resposta às críticas, o governo do Reino Unido 
confirma os desafios sem precedentes em razão 
da pandemia da COVID-19 e das regras de saúde 
pública. Contudo, a organização tentou amenizar 
esses desafios com a participação de mais membros 
da sociedade civil, criando um plataforma on-line 
onde muitos dos representantes de grupos e ONGs 
podem assistir aos trabalhos da conferência.

“O Reino Unido está empenhado em hospedar 
uma cimeira inclusiva. Garantir que as vozes das 
pessoas mais afetadas pelas alterações climáticas 
sejam ouvidas é uma prioridade para a presidência 
da COP26 e, se quisermos ajudar o nosso planeta, 
precisamos que todos os países e a sociedade civil 
continuem a expressar as suas ideias e ambições em 
Glasgow”, declarou um porta-voz no mês passado.

Mas as críticas mantêm-se. Segundo Hellen 
Kaneni, da organização Corporate Accountability, 
o acesso virtual tem sido alvo de muitas “falhas 
técnicas”, o que o torna num “pesadelo logístico”.

Anfitriões citam desafio sem precedentes

quase impossível alterar de-
pois. A escala dos mercados de 
carbono significa que há uma 
ameaça maior para as comuni-
dades”, adiantou Duyck.

“Sem as nossas vozes, está 
em risco a criação de regras que 

continuarão a violar os direitos 
humanos, territoriais e espi-
rituais dos povos indígenas”, 
explicou Eriel Deranger, um 
observador da Ação Climática 
Indígena.  (Com RTP – Rádio e 
Televisão de Portugal) 
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A doença ceifou ainda 6,7 milhões de vidas em 2021, ou seja, 1 a cada 5 segundos

Casos de diabetes saltam 16% em dois 
anos e situação alarma especialistas

Após Balneário Camboriú, João Pessoa planeja alargar faixa de areia

Universidades 
começam a 
aderir ao Sisu  
do próximo ano

Ana Bottallo
Folhapress

A incidência de diabetes em 
todo o mundo aumentou cerca 
de 16% desde 2019. Hoje, 537 
milhões de adultos entre 20 e 
79 anos apresentam a doença, 
ou 1 em cada 10, ante 463 mi-
lhões há dois anos.

A situação global é consi-
derada alarmante, podendo 
fazer com que, até 2030, o 
número de diabéticos chegue 
a 643 milhões de adultos, ou 
1 em cada 8. Já a estimativa 
para 2045 é de 784 milhões.

A doença ceifou ainda 6,7 
milhões de vidas em 2021, ou 
1 a cada 5 segundos – isso sem 
contar as mortes decorrentes 
de complicações de outras en-
fermidades que tiveram efeito 
agravado pelo diabetes, como 
a própria COVID-19.

Os dados são da 10ª edição 
do “Atlas Diabetes 2021”, pro-
duzido pela Federação Inter-
nacional de Diabetes (IDF, na 
sigla em inglês). O relatório 
completo será publicado no 
próximo dia 6 de dezembro – 
resultados preliminares foram 
divulgados na semana passada.

No levantamento anterior, 
o Brasil tinha 16,8 milhões de 
adultos vivendo com diabetes, 
deixando o país na quinta 
posição no ranking mundial, 
atrás de China (116,4 milhões), 
Índia (77 milhões), Estados 
Unidos (31 milhões) e Pa-
quistão (19,4 milhões).

Como a maioria das doenças 
crônicas não transmissíveis 
(NCDs, na sigla em inglês), o 
diabetes apresenta desigual-
dade na sua distribuição: cerca 
de 81% dos portadores estão 
em países de baixa e média 
renda. E a maior incidência 
em países em desenvolvimento 
traz um outro agravante: o 
custo que essa e outras do-
enças crônicas impõem sobre 
os sistemas de saúde.

Segundo a estimativa da 
IDF, o custo global com saúde 
causado pelo diabetes é de 

US$ 966 bilhões (ou cerca de 
R$ 5,36 trilhões).

Pandemia da diabesidade
Para Ricardo Cohen, coor-

denador do Centro Especiali-
zado em Obesidade e Diabetes 
do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, é preciso reconhecer que 
estamos há algumas décadas 
vivendo uma pandemia de 
“diabesidade”: a combinação 
de diabetes com obesidade.

“A pandemia da COVID de-
veria ser um alerta para que 
a gente levasse muito mais a 
sério essa outra pandemia de 
NCDs, uma vez que as princi-
pais causas de mortalidade em 
adultos não idosos foram jus-
tamente diabetes, obesidade e 
hipertensão”, diz.

Segundo o médico, além 
das quase 7 milhões de mortes 
por diabetes em todo o mundo, 
é preciso somar uma parcela 
considerável das mortes de 
COVID como consequência 
do diabetes. “Provavelmente 
40%, 50% dos óbitos foram em 
pacientes portadores dessa 
NCD, o que só reforça como 
essas doenças devem ser le-
vadas a sério”, afirma.

Para ele, o salto de novos 

casos muito provavelmente re-
sulte também de um aumento 
de diagnósticos. As estratégias 
que já foram demonstradas 
que funcionam para controlar 
e ampliar o conhecimento de 
NCDs, de acordo com a OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), são a prevenção e o 
tratamento.

“A prevenção contra as 
NCDs deve vir principalmente 
de campanhas de conscienti-
zação sobre, em primeiro lugar, 
o que é a doença, porque é 
importante reconhecê-la e, em 
segundo lugar, de conversar 
com um médico para saber qual 
o tratamento mais adequado 
para cada paciente”, diz Cohen.

Tipo 2
Ao se falar em prevenção 

contra diabetes, contudo, o foco 
deve ser o tipo 2 da doença, 
que corresponde hoje à parcela 
entre 95% e 97% dos casos no 
mundo, explica o médico.

O diabetes do tipo 1, cuja 
origem é genética, não está as-
sociado diretamente às outras 
doenças da chamada síndrome 
metabólica, como obesidade e 
colesterol elevado, e consiste 
em uma produção insuficiente 

de insulina – daí a necessidade 
de fazer uso frequente do me-
dicamento.

Já o tipo 2 está frequente-
mente associado a má alimen-
tação, colesterol, hipertensão, 
sobrepeso e sedentarismo. 
Assim como a hipertensão e 
obesidade, pesquisas recentes 
já apontam para uma relação 
direta entre a pobreza e desi-
gualdade no acesso à alimen-
tação saudável com a maior 
incidência dessas doenças em 
todo o mundo.

Além disso, as complicações 
do diabetes, que pode causar 
danos à retina, aos nervos 
periféricos, falência renal e 
até amputações (o chamado pé 
diabético) elevam a demanda 
hospitalar e sobrecarregam o 
sistema de saúde.

Dados nacionais
Dados detalhados sobre o 

Brasil devem ser divulgados 
em 6 de dezembro no relatório 
do IDF.

Segundo a versão preli-
minar da pesquisa Vigitel (Vi-
gilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crô-
nicas por Inquérito Telefô-
nico), do Ministério da Saúde, 

de setembro deste ano, 8,2% 
da população do país com mais 
de 18 anos afirma ter diabetes 
– cerca de 17 milhões. A inci-
dência é maior entre as mu-
lheres (9%) e cresce conforme 
a idade (25% dos idosos com 65 
anos ou mais responderam ter 
diabetes).

Conscientização – Ricardo 
Cohen, que também é pesqui-
sador, publicou recentemente 
um artigo na revista especia-
lizada “The Lancet”, no qual 
indica como perder cerca de 
15% do peso pode ajudar na 
remissão de diabetes de tipo 2.

“Mas não é simplesmente 
perder peso”, diz o médico. “É 
importante tirar o estigma de 
que, assim como na obesidade, 
o culpado de ter diabetes é o 
paciente. As campanhas de 
conscientização nesse caso são 
fundamentais porque sabemos 
que existem muitas pessoas 
com diagnóstico para diabetes 
que não levam a sério a doença, 
não se cuidam, porque sabem 
que a causa é, geralmente, ge-
nética e, portanto, acreditam 
não ter o que fazer.”

Uma outra pesquisa coor-
denada pelo médico e publi-
cada em junho de 2020 no 
periódico “Jama” (Journal of 
the American Medical Associa-
tion) mostra como as cirurgias 
metabólicas têm eficácia em 
reduzir até 82% das doenças 
renais em portadores de dia-
betes de tipo 2.

“Os custos com diálise no 
SUS hoje são altíssimos, e 
muitos desses pacientes estão 
lá por terem diabetes. É nessa 
frente que devem atuar campa-
nhas de conscientização para 
agir no estágio inicial da do-
ença. Se você tem diabetes, pro-
cure o seu posto de saúde ou um 
médico, comece o tratamento 
cedo, não deixe para quando 
tiver complicações. É muito 
mais fácil conter um incêndio 
em um prédio de dez andares 
que ainda está no primeiro 
andar do que quando ele já se 
alastrou para o nono”, afirma.

Diabetes foi uma das 
doenças que agravavam 

casos de COVID-19, 
conforme especialistas

Marcelo Camargo/Agência Brasil

já está bem próxima”, afirma 
o secretário municipal de Pla-
nejamento, José William.

“Acho que a gente não pode 
deixar um ponto turístico e 
geográfico desse, um patri-
mônio, que venha a tombar e 
ficarobservando esse tipo de 
ação”, acrescenta.

Para atender às particulari-
dades locais, os impactos para 
moradores urbanos também 
são avaliados pela prefeitura.

A expectativa da admi-
nistração municipal é de im-
pactos positivos já durante 
a execução dos serviços de 
intervenção na faixa de areia.

“Não tenho receio quanto 
ao julgamento futuro dessa 
ação. Prevejo impacto positivo 
imediatamente após ou até 
durante o curso das ações”, 
afirma William.

Mais efeitos positivos
Para o geólogo Fábio Pe-

drosa, professor da UPE 
(Universidade de Pernam-
buco), as intervenções para 
alargamento das praias têm 
mais efeitos positivos que ne-
gativos. Mas desde que haja 
planejamento prévio com es-
tudos ambientais.

“De todas as obras cos-
teiras com intenção de conter 
o avanço do mar, o alargamento 

da faixa de areia é uma das 
mais interessantes. Causa im-
pactos ambientais como qual-
quer obra costeira. Mas, dentro 
das intervenções para conter 
o avanço do mar e recuperar 
a faixa de areia, essa é a mais 
interessante”, diz.

“Características ecológicas 
da área vão definir as conse-
quências. Estudos ambientais 
terão que olhar, por exemplo, 
a desova de tartarugas. É im-
portante que a sociedade am-
bientalista e a sociedade civil 
organizada acompanhem essa 
intervenção”, frisa.

Em Balneário Camboriú, por 
exemplo, as mexidas bruscas 
no fundo do mar para o des-
locamento da faixa de areia 
podem ter sido a causa do sur-
gimento de tubarões na região.

Enquanto diversas cidades 
litorâneas evidenciam desleixo 
com as belezas naturais, João 
Pessoa é considerada uma re-
ferência entre os especialistas 
no assunto por, ao longo dos 
anos, impedir que suas carac-
terísticas originais fossem da-
nificadas. Um dos mecanismos, 
por exemplo, foi a limitação do 
número de andares para cons-
truções de prédios.

O engordamento artificial 
das praias tende a se tornar 
frequente em âmbito nacional.

UFPB já começou a fazer 
estudos sobre como deve 
ser ampliação da faixa 
em João Pessoa (PB)

Josemar Gonçalves/Reprodução Folha de S.Paulo

Termina na sexta-feira 
(12) o prazo de adesão das 
instituições de educação 
superior públicas à pri-
meira edição de 2022 do 
Sisu (Sistema de Seleção 
Unificado). O programa do 
MEC (Ministério da Edu-
cação) dá acesso a cursos 
de graduação em universi-
dades públicas do Brasil. 
As vagas são abertas duas 
vezes por ano.

De acordo com as regras, 
é de exclusiva responsabi-
lidade da instituição parti-
cipante do Sisu descrever, 
no documento de adesão, 
as condições específicas de 
concorrência às vagas por 
ela ofertadas.

De 15 a 19 de novembro, 
as instituições podem re-
tificar, se for o caso, in-
formações constantes nos 
documentos de adesão, que 
deverão ser assinados digi-
talmente, exclusivamente, 
por meio do sistema de 
gestão do Sisu.

Segundo o edital, as ins-
tituições de educação supe-
rior que aderirem ao Sisu 
devem divulgar, tanto em 
suas páginas na internet 
como em locais de grande 
circulação de estudantes, 
as condições específicas de 
concorrência às vagas ofer-
tadas no âmbito do Sisu.

Candidatos
O processo seletivo do 

Sisu para o primeiro se-
mestre de 2022 ainda não 
tem data marcada, mas 
está previsto para ocorrer 
entre janeiro e fevereiro 
do ano que vem. A seleção 
dos candidatos às vagas 
será feita com base na 
nota do estudante no Enem 
(Exame Nacional do En-
sino Médio) 2021.

O edital de adesão prevê 
que seja disponibilizado 
pelas instituições o acesso 
virtual para que os estu-
dantes selecionados possam 
encaminhar a documentação 
exigida e efetuar a matrí-
cula de forma remota, caso 
não possam fazer de forma 
presencial. (Agência Brasil)

José Matheus Santos
Folhapress

A orla de João Pessoa, ca-
pital da Paraíba, deverá so-
frer uma intervenção para 
ampliação da faixa de areia 
em quatro praias em 2022. É 
o que planeja a prefeitura da 
cidade, inspirada nas obras 
realizadas em Balneário Cam-
boriú (SC) neste ano.

A medida planejada pela 
administração municipal de 
João Pessoa se dá na esteira 
de um fenômeno nacional de 
encurtamento das faixas de 
areia por causa da erosão 
costeira, um processo natural 
provocado pela água do mar 
modificando a costa.

Desde 1985, o Brasil perdeu 
15% das suas praias e dunas, 
tendo como uma das conse-
quências o surgimento cons-
tante de obras para proteção da 
costa. O levantamento foi feito 
pelo projeto MapBiomas, que é 
formado por especialistas para 
acompanhar os ecossistemas.

A organização também 
aponta que o Brasil perdeu, 
nos últimos 36 anos, 15% da 
área costeira. O número foi 
influenciado pela pressão para 
criação de empreendimentos 
imobiliários e extração de sal.

O anúncio da intenção de 

João Pessoa de expandir a orla 
foi feito pelo prefeito Cícero Lu-
cena (PP) ainda em setembro.

Técnicos da Prefeitura de 
João Pessoa têm preparado 
estudos preliminares em par-
ceria com a Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
para definir como será a exe-
cução do projeto. A previsão 
é de que a obra na orla da 
capital paraibana comece no 
segundo semestre de 2022. 
Na atual fase, a prefeitura 
elabora fundamentações para 
pedir as licenças ambientais 
e, em seguida, seguir para a 
publicação de licitações.

Segundo a Secretaria de Pla-
nejamento de João Pessoa, os 
quatro pontos de intervenção 
já estão definidos: Ponta do 
Seixas e praias de Cabo Branco, 
de Manaíra e do Bessa.

A administração municipal 
ainda não tem uma estimativa 
de quanto as obras vão custar 
aos cofres públicos.

No caso de Balneário Cam-
boriú, o plano de execução 
do atual projeto foi custeado 
por um grupo de empresários 
locais e a obra, estimada em 
R$ 66 milhões, foi possível por 
meio de um empréstimo do 
Banco do Brasil.

Especificidades
A costa marítima de João 

Pessoa é marcada pela pre-
sença de enseadas e recifes de 
corais, além de contar com o 
ponto mais oriental das Amé-
ricas, a Ponta do Seixas. O local 
é o mais próximo da África em 
todo o Continente Americano.

“A Ponta do Seixas vem 
sendo atacada pelo mar, pelo 
vento, pelas chuvas e isso é 
corrente, antigo. Já houve um 
recuo substancial dessa ponta, 
lá em cima inclusive tem um 
farol inaugurado nos anos 70 
e a distância dele até a ponta 
da barreira era enorme. Hoje, 



Campão Cultural coloca a Capital na rota dos festivais 

e promete aquecer cenário cultural do Estado

Atração Artista 
de Pernambuco, Duda 
Beat se apresenta 
pela primeira vez em 
Campo Grande
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Beatriz Magalhães

Com o objetivo de fomentar 
a produção artística sul-mato-
grossense, o primeiro Festival de Artes, 
Diversidade e Cidadania de Mato 
Grosso do Sul, “Campão Cultural”, será 
realizado entre os dias 22 de novembro 
e 5 de dezembro.

Os 34 selecionados para o festival 
foram divulgados na sexta-feira (5). 
Foram 183 propostas apresentadas 
na área da música, sendo 24 
desclassificadas e outras 28 suplentes. 
Na área de artes cênicas, que envolve 
o teatro, a dança e o circo, foram 
apresentadas 25 propostas de teatro, 
tendo vindo uma duplicada, 23 
propostas de dança e nove propostas 
de circo. Foram selecionadas seis 
propostas de cada categoria mais duas 
suplentes.

Na área de artes visuais foram 
apresentadas 81 propostas, das quais 
7 foram desclassificadas, 6 propostas 
em duplicidade (enviadas mais de 
uma vez), 10 selecionadas e duas 
suplentes. Na área de audiovisual 
foram apresentadas 81 propostas, 
sendo 4 repetidas, 8 desclassificadas, 
21 com classificação para 12 anos ou 
mais e 48 com classificação livre.

Selecionados
Entre os selecionados está o Duo 

Vozmecê, integrado por Ana Maria 
Schneider e Pedro Paulo Fattori. Em 
uma van, os músicos e noivos pegam 
a estrada para fazer da rua um palco 
cheio de emoção. Com data marcada 
para o casamento, o casal cancelou 
uma “lua de mel” cheia de música para 
participar do festival. “Descobrimos 
que fomos selecionados na sexta-feira 
[5]. Foi uma alegria para a gente saber 
que ficamos em primeiro lugar. Até 
cancelamos nossa tour de arte de rua 
pelo Brasil que íamos fazer com nossa 
van depois de nos casarmos”, afirma 
com entusiasmo Ana Maria.

Com quase três anos de estrada, 
o duo é motivado pelo trabalho 
autoral, buscando falar sempre sobre 
assuntos relevantes para a sociedade, 
provocando uma certa reflexão. Ana 
comenta sobre uma das músicas que 
estavam no material enviado para 
o processo de seleção do festival, 
lançada na sexta-feira (5), nas 
plataformas digitais, “Pai Ausente”. 
“Essa música fala sobre um problema 
muito recorrente na nossa sociedade, 

de pais que abandonam seus filhos, 
e foi uma das enviadas para o edital. 
O 'Campão Cultural' é uma grande 
alegria para nós, porque vamos fazer 
o que mais amamos, que é cantar 
músicas autorais e ter um espaço 
para isso é ainda muito complicado”, 
completa a integrante.

“Estamos muito a fim de mostrar 
nosso trabalho, mas também de 
aprender com a galera que estará 
presente. Foi uma boa adiar essa 
viagem para podermos enriquecer 
nossa formação como músicos 
nesse evento, o que vai nos ajudar 
a mudar os rumos da carreira, 
pensando em algo ainda mais sério”, 
acrescenta o segundo integrante, 
Pedro Paulo Fattori.

Outro grupo contemplado pelo 
edital do Festival Campão Cultural é o 
Acaba. Tradicional em Campo Grande, 
o grupo de música regional, raiz de 
Mato Grosso do Sul foi fundado em 
1969 e, de acordo com Moacir Lacerda, 
a Capital precisava de um evento 
como esse. “Campo Grande estava 
por fora desses eventos culturais 
que têm grande importância para o 
desenvolvimento cultural. Eu achei 
importante e ficamos felizes com a 
seleção. Vamos cantar sobre a Grande 
Guerra do Paraguai, relembrando as 
dores de uma guerra e a importância 
da paz para os povos. Um evento 
desses vai proporcionar reflexão para 
as pessoas”, defende Moacir. Nascida 

no Recife, a cantora Duda Beat é outra 
atração confirmada para o Campão 
Cultural. Com influências regionais 
nordestinas e muito pop, “Sinto 
Muito”, o primeiro álbum da cantora, 
foi lançado em 2018. A artista deve ser 
uma das promessas de fervor no palco, 
com músicas que misturam alegria e 
acidez tratando de amor e desilusões, 
além, claro de figurino exuberante. 

Fomento à cultura
O festival tem grande importância 

para o desenvolvimento cultural de 
Campo Grande, sendo o primeiro 
evento com uma identidade sul-
mato-grossense realizado na Capital. 
“Ele vem na linha de trazer Campo 
Grande para o centro de grandes 
festivais, a exemplo do que acontece 
em Bonito e Corumbá, criando 
uma integração entre as atividades 
culturais e a sociedade”, afirma o 
secretário adjunto da Secretaria 
de Estado de Cidadania e Cultura, 
Eduardo Romero.

O evento contará com atividades 
não apenas no Centro, como também 
nos bairros da Capital, marcando 
presença nas sete regiões de Campo 
Grande. “Esse festival também é 
muito importante porque ele não se 
resume às apresentações, mas também 
à troca de experiências, rodas de 
negócios, feiras de artesanato, música, 
gastronomia e tantos outros pontos que 
fazem a diferença do que chamamos de 

economia da cultura”, afirma Romero.
O secretário adjunto relembra 

ainda que, embora o evento aconteça 
dentro do território de Campo 
Grande, ele é um festival estadual, 
que representa a cultura sul-mato-
grossense.  “A arte e a cultura foram o 
que garantiu o mínimo de manutenção 
da saúde mental das pessoas nessa 
pandemia. Pesquisas mostram que 

as atividades culturais fizeram com 
que as pessoas permanecessem 
mais saudáveis mentalmente nesse 
período de isolamento. Vejo que este 
é o momento para este evento, já que 
temos números em queda significativa 
no Estado em relação à pandemia. 
O momento é ideal e as pessoas 
precisam realmente desse momento”, 
conclui Eduardo Romero. 

Retomada

Sangue novo 
Duo Vozmecê leva ao 
festival o trabalho 
autoral e vê o Campão 
Cultural como vitrine

Tradição 
Grupo Acaba vai cantar 
sobre a Guerra do 
Paraguai propondo a 
reflexão ao público

Daniel Reino

Acervo Pessoal
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*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

A coluna continua aplaudindo e apoiando os profis-
sionais que, no meio da pandemia e dos tempos difíceis, 
continuam investindo, tocando seus negócios e gerando 
empregos. Eles são esperança para o nosso País.

O empresário José Carlos Chinagler e a esposa, Ivaner
O casal de Dourados Andrea e o pecuarista e comerciante 
Valcione Volpato

O Defensor Público Cristiano Ronchi Lobo e a esposa, a advogada 
Sarah Lobo

A empresária Andrea Sorvetão, 48, e o cantor Conrado, 53 O empresário Lucélio Lani e a esposa Margareth Dibo

BEIJO GAY  

APLAUSOS 

TRICOTAGENS 

COMES E CANTAS

GUIA DE BANCA

LIQUEFEITO

PATICUMBUM

ENFIM… 

PAZ NA TERRINHA  

MÁSCARAS

PENSAMENTO DO DIA 

SOL E MAR

NA LEMBRANÇA

Ao lançar sua mais recente autobiografia, o humo-
rista inglês Paddy McGuinness, 48, criou o maior ti-ti-
-ti no meio da realeza britânica. Entre as inúmeras revela-
ções, uma noite na boate Jak’s, em Chelsea, com o duque 
de Sussex, Harry, 37, quando rolou muito álcool e até 
um beijo na boca entre os dois. Tudo testemunhado pelo 
jogador Ronaldinho Gaúcho, 41. O livro, intitulado 
“My Life”, foi lançado na semana passada em Londres 
e virou o assunto central do fim de semana. 

Agora mais acesa politicamente para os próximos desafios 
das urnas, a ministra Tereza Cristina (DEM-MS) espraia-se no 
dia a dia de acumuladas agendas para atender os chamados. 
Um deles foi do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Campo Grande, Adelaido Vila. Até comentários sobre 
projetos eleitorais de ambos, a 2022, já surgiram.

Oportuna e inventiva a ideia de investir na culinária e 
na música para reaquecer a economia, com incentivo às 
atividades de bares, restaurantes e casas noturnas, tur-
binando a contratação de músicos, que sofreram muito 
com as restrições causadas pela pandemia de Covid-19. De 
parabéns a prefeitura, a Abrasel (Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes) e o Sebrae pelo bem-vindo Festival 
Gastronômico e Musical Descubra Campo Grande.

“Doutrina brasileira do habeas corpus: um estudo 
de história do Direito”. Com esse título, a tese de doutora-
mento de Vítor Tadeu Carramão Mello, pela Universidade 
Estácio de Sá, transforma-se numa das leituras obrigató-
rias para o universo dos causídicos e operadores jurídicos. 
Detalhe: graduado em Direito pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre pela Universidade Gama 
Filho, professor horista da Faculdade Omni e procurador 
da Fazenda Nacional, Mello tem laços afetivos com MS. 
A advogada Giselle Marques foi sua colega na turma de 
doutorado no Rio de Janeiro. 

Com preços disparados – em Campo Grande, já custa 
R$ 105,00, há cidades do País onde se cobram até R$ 
130,00 –, o botijão de gás vem sendo substituído, nos bol-
sões de pobreza, por fogão à lenha. Uma das tentativas 
para tornar mais acessível o produto é uma proposta que 
acaba de ser aprovada pela Comissão de Seguridade So-
cial e Família da Câmara dos Deputados, fixando em R$ 
49 o preço do botijão de gás de cozinha para famílias de 
baixa renda. O texto é um substitutivo da relatora, depu-
tada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), ao Projeto de Lei 
1250/20 da deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP).

Sem mais nem menos e de ofício, a diretoria da Escola de Samba 
União da Ilha do Governador demitiu a fitness model campo-
-grandense Gracyanne Barbosa, 38, do midiático posto de rainha 
da bateria. Barbosa diz que ficou surpresa, apesar da elegante 
e carinhosa carta de despedida e agradecimento que recebeu da 
diretoria: “Foi um soco no estômago”.

Estão definidas e marcadas: serão em janeiro de 
2022 as audiências de instrução probatória das mortes 
que ficaram conhecidas como “Massacre de Caarapó”, 
de 2016. Naquele ano, foi assassinado o indígena Clo-
diode Aquileu Rodrigues de Souza, aos 26 anos, e 
outros seis ficaram gravemente feridos, incluindo uma 
criança de 12. A denúncia foi oferecida pelo Ministério 
Público Federal (MPF).

A repórter campo-grandense Veruska Donato, 44, justi-
ficou sua saída da TV Globo com o incômodo e a tensão que 
a afligem desde que passou a ser alvo de ameaças e agressões 
verbais, nas redes sociais, por declarar admiração pelo 
padre Júlio Lancelotti, 72, da paróquia de São Miguel 
Arcanjo, na Mooca. A bela Donato não mentiu e é crível 
que ela também sentisse falta do aconchego do lar, da paz 
de sua amada Campo Grande, para onde está voltando.

As posições ainda continuam divididas entre as au-
toridades campo-grandenses e representantes da Feco-
mércio MS e do Sindivarejo no que se refere ao uso obri-
gatório de máscaras nos estabelecimentos comerciais. Na 
quinta-feira, 04, a reunião entre as partes apontou para 
saídas consensuais. Essa é a expectativa de interlocutores 
da causa, como o executivo do Sindivarejo, Sebastião da 
Conceição, e o gerente de Relações Sindicais da Feco-
mércio, Fernando Camilo.

Quando você permitir-se o que merece, irá atrair o que precisa.

Ela está sempre de malas prontas para surfar céus 
afora, no Brasil e no mundo. É a alegre e carismática 
Cacilda Seraphim, que no fim de semana transitava 
com sua beleza nos ares praianos de Juquehy, litoral 
Norte de São Paulo.

Se estivesse vivo, o astrônomo Carl Sagan completaria hoje 87 
anos. Nova-iorquino do Brooklyn, foi consultor e conselheiro da 
Nasa na década de 1950, estudando as atmosferas e superfícies 
interplanetárias. Era escritor e ganhou o Prêmio Pulitzer por “Dra-
gões do Éden”, em 1978. Como um dos grandes divulgadores da 
ciência, combateu o misticismo, as superstições e crendices e po-
pularizou a astrofísica com a série de TV Cosmos (1980). Tinha 
uma bela frase para definir o relacionamento entre o Homem e 
o universo, “O universo não foi feito à medida do ser humano, 
mas tampouco lhe é adverso: é-lhe indiferente”. Sagan morreu aos 
62 anos, após lutar dois anos contra uma mielodisplasia.

Fotos: Arquivo
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Cantor sul-mato-grossense 
aposta em mistura de ritmos

Luciano Huck é criticado 
por falar sobre peso da 
cantora Marília Mendonça

Música Polêmica

Reprodução

Crizem Films
Beatriz Magalhães

Berço de grandes talentos, 
Mato Grosso do Sul tem um 
aquidauanense que promete 
mais uma vez elevar o Estado, 
com um novo estilo que caiu no 
gosto do público.

Com 30 anos, Wag tem uma 
trajetória de cantor e com-
positor que começou cedo. O 
artista, passando por várias 
bandas, formações de duplas 
sertanejas, rodou o Brasil. Hoje, 
em terras paulistas, integra, 
junto a outros quatro jovens, 
a banda Marisko, formada há 
cerca de dois anos e que inova 
com o pop e o xote, estilo que 
alia a leveza e o encanto do forró 
pé de serra a linguagens con-
temporâneas, transformando 
os shows em uma inesquecível 
experiência, como um luau na 
praia, repleto de encanto.

“Acho que todas as experi-
ências que eu vivi na música, 
tanto no sertanejo, no pop, 
no reggae quanto em outros 
ritmos que trabalhei, e até 
mesmo o fato de eu ter morado 
na Bahia, quando fiz parte de 
umas bandas lá, influenciam 
muito em tudo que eu produzo, 
principalmente neste novo 
projeto”, afirma Wag.

Nova aposta
A Marisko lançou em todas 

as plataformas digitais, e em 
seu canal oficial do YouTube, 
o primeiro single da banda 
“Seja Onde For”, que abraça 
o público com sua letra e 

Banda Marisko inova com pop e xote e promete agradar ao público do Estado
Folhapress

Luciano Huck, 50, está 
sendo criticado nas redes 
sociais por ter dito no “Do-
mingão” (Globo), nesse do-
mingo (7), que Marília Men-
donça, Maiara e Maraisa es-
tavam “magrinhas” quando 
as recebeu no programa há 
cerca de um mês. “[Há] Três 
semanas que eu estava com 
as três no palco. Na verdade, 
era só metade das três no 
palco, porque elas estavam 
as três magrinhas”, afirmou.

Durante a atração, que 
foi toda dedicada a homena-
gear Marília Mendonça, que 
morreu em acidente aéreo 
na sexta (5), Luciano Huck 
cometeu outras gafes. Ele 
errou ao dizer que a música 
“Você Não Manda em Mim” 
foi composta pela cantora 
quando ela tinha “uns 15 
anos”. Na verdade, a canção 
foi composta pelo irmão de 
Marília, o cantor João Gus-
tavo, neste ano. “Respeitem 
os corpos e legados das mu-
lheres”, escreveu uma in-

ternauta no Twitter. Outros 
também destacaram que 
Huck falou mais de uma vez 
durante a atração sobre o 
acidente aéreo que sofreu 
em 2015, quando a aeronave 
em que estava com a família 
teve de fazer um pouso for-
çado. “Queria deixar regis-
trado aqui o quanto acho o 
Luciano Huck extremamente 
egocêntrico. Ele falando do 
acidente dele todo momento 
num tributo a uma outra 
pessoa foi lamentável. Fora a 
piadinha de mau gosto sobre 
o peso da Marília”, escreveu 
um internauta.

Ana Maria Braga também 
foi criticada, na manhã dessa 
segunda (8), no “Mais Você”, 
por falar sobre o emagreci-
mento de Marília Mendonça. 
“Ela fez tanto para chegar 
nesse shape lindo, físico, 
né? Ela emagreceu, criando 
um caminho para ela, que 
fazia sentido com esse vo-
zeirão”, disse logo no co-
meço da atração, que foi toda 
em homenagem à memória 
da cantora.

Grupo lançou em outubro 
o single “Seja Onde For” 
disponível em todas as 
plataformas digitais  

ritmo leve, romântico e di-
vertido. “Essa música traduz 
nossa energia e a identidade 
da banda. Ela foi pensada e 
feita com muito cuidado e dedi-
cação para que o público sinta 
todo o carinho que queremos 
entregar em um ritmo gostoso, 
para dançar e curtir”, avalia 
Wag, que está à frente da voz 
e do violão da banda. Inovação 
e ousadia são os grandes dife-
renciais da Marisko, que conta 
com composição e troca de 
experiências. 

Nomes de peso
Além do sul-mato-gros-

sense, a banda Marisko conta 
com a experiência de Nato, que 
por mais de uma década inte-
grou as bandas nacionalmente 
conhecidas Rastapé, de forró, e 
a Maskavo, de reggae. Mesmo 
realizado profissionalmente, o 

músico sentia falta de um novo 
desafio e, ao conhecer Wag, 
durante um show na Praça do 
Papa, em Campo Grande, em 
2014, passou a pensar em um 
novo projeto. 

“Quando conheci o Wag, per-
cebi o talento ‘de cara’ e logo fa-
lamos que um dia teríamos um 
trabalho juntos. Em São Paulo 
é muito comum a junção de mú-
sicos de estilos variados para 

tocar e eu percebia que nesses 
eventos, quando havia forró, 
atraia muito mais público e foi a 
partir daí que pensei algo nesse 
estilo e comecei a convidar pes-
soas para participarem, como o 
Wag”, relata Nato.

Expectativa
A trajetória iniciada em 

São Paulo deve, em breve, dar 
espaço para que todo o país 
conheça esse novo segmento 
musical e a expectativa de um 
show em Mato Grosso do Sul 
é grande. “É um sonho poder 
tocar para minha família e 
amigos, onde comecei e espero 
que isso aconteça em breve”, 
adianta Wag.

A banda conta ainda com 
mais um filho da terra: o gui-
tarrista Matheus Augustus, 
que integrou a banda de pop 
rock Bela Xu.

CONHEÇA A BANDA
Wag: Voz e violão
Quel: Backing vocal
Nato: Triângulo/percussão e 
backing vocal
Giu: Backing vocal
Stif: Zabumba, rap e backing 
vocal
Alan Mari: Baixo
Matheus Augustus: Guitarra
Claudinho Galvani: Bateria
Francisco Silva: Sanfona
Arranjos: Wag
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 08/11

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

O ajuste de assuntos essenciais para seu dia a dia 
será fundamental, especialmente para não perder 
mais tempo com coisas sem importância no trabalho 
e em questões domésticas. Período para bons 
esclarecimentos em seus relacionamentos. Momento 
especial para valorizar os detalhes e gostos de quem 
está ao seu lado na vida afetiva.

Bom aspecto favorece a consolidação de negócios e 
projetos materiais. Momento positivo para exercitar 
sua fé, tratar de assuntos ideológicos e aperfeiçoar 
conhecimentos. Bom momento para resgatar 
costumes especiais na vida amorosa, valorize as 
demonstrações de afeto, mas não exagere com 
dramas ou cobranças. 

Este é um momento providencial para colocar ordem 
em seu lar, arrumar gavetas e liberar espaço nos 
ambientes que vive. Algo que vale também para o 
ambiente de trabalho. As relações também estão 
propensas a retomar conversas, especialmente na 
família e na vida afetiva. Momento para superar 
algumas implicâncias.

Trocar informações ou certificar-se de tudo o que é dito 
fará grande diferença para não cometer equívocos em 
decisões de seu cotidiano, tanto com suas obrigações 
pessoais como diante de relacionamentos. Momento 
propício para preencher seu dia com estudos e atividades 
que façam bem a mente. Boas conversas para entender 
diferenças de idéias serão essenciais na vida afetiva.

Há tendências para lidar com definições materiais e 
alguns gastos extras. Atente-se para não se exceder com 
caprichos desnecessários. Também é um momento para 
agir de maneira mais compreensiva com os sentimentos 
de pessoas próximas, sem exagerar em criticas ou 
julgamentos. Atitudes otimistas e bom humor serão 
trunfos para os momentos da vida afetiva.

Período que está proporcionando uma postura mais 
detalhista e observadora com as coisas que faz e 
também com o comportamento das pessoas. Bom 
momento para observar os gostos e surpreender as 
pessoas especiais da sua vida com alguns gestos 
simples e prestativos. Atitudes sentimentais serão 
mais comuns na vida amorosa.

É provável que esteja mais sensível aos lugares e 
também a energia das pessoas. Fará bem reservar 
momentos onde possa valorizar sua espiritualidade, 
crenças, terapias ou qualquer forma de recompor 
energias perdidas nos últimos dias. Seu romantismo 
e as demonstrações amorosas estarão mais visíveis 
na vida amorosa.

O espírito de grupo deve ser valorizado no trabalho, 
ainda que não se relacione de maneira intensa ou 
simpática com algumas pessoas. Somar esforços e 
deixar de lado diferenças será positivo na resolução 
de problemas que tem marcado sua rotina. 
Momento especial para vivenciar ambientes sociais 
e com os amigos.

Expansão de contatos profissionais e também sociais. 
Boa oportunidade para rever pessoas ou tratar de 
velhos assuntos. Momento para ponderar sua postura 
nas relações e ter atenção com impulsos. A interação 
com pessoas especiais e que ficou distante fará 
muito bem. Uma dose a mais de romantismo será 
providencial para os momentos da vida amorosa. 

Nos assuntos profissionais e de negócios, está mais 
propenso(a) a lidar com a resolução de burocracias 
e mesmo pendências jurídicas, caso possua alguma. 
Contatos com pessoas à distância serão mais 
frequentes, seja com amizades ou em função do 
trabalho. Atente-se para evitar posturas rígidas ou de 
cobranças com quem tem mais vínculo afetivo.

O momento recomenda cautela e sigilo em negócios 
e assuntos profissionais. Um pouco de estratégia será 
fundamental para obtenção de algumas metas. Na vida 
amorosa, seu poder de conquista será mais intenso em 
paqueras. Período especial para pesquisas que envolvam 
hobbys e também para mais interesses em temas que 
revitalizem suas energias como terapia e espiritualidade.

Cuide para que o ritmo diário não sobrecarregue seu 
corpo. A atenção com a saúde - mesmo para simples 
prevenções - será essencial. Terá mais oportunidades 
para compreender diferenças ou encontrar maneiras 
de agir melhor diante delas. Decisões especiais 
marcarão a vida amorosa. Momento para esclarecer 
antigos assuntos. 

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Dom afirma a Madalena e Cristó vã o que, 
por ele, nã o denunciaria Sabine. Lourenç o diz 
a Antô nia que descobriu que o á libi de Lí gia 
para o dia da morte de Mirella é  falso. Antô nia 
escuta uma conversa suspeita de Nina e conta a 
Domê nico. Dom garante a Eric que ele ainda é  
seu só cio. Cí ntia pede demissã o do hotel e conta 
a Nelito que está  namorando Lourenç o. O Juiz 
inicia a audiê ncia referente ao furto ocorrido no 
Carioca Palace Hotel. Maria Pia é impedida de 
assistir à audiência. Antô nia comenta com Jú lio 
que Siqueira aceitou seu afastamento da policia.

Deusa e Edvaldo brigam, mas acabam dan-
çando coladinhos na gafieira. Ali defende Jade: 
até ela ser encontrada, não pode ser difamada. 
Abdul avisa a família no Brasil e Latiffa chora 
com medo de ser devolvida. Lucas passa por uma 
confusão na rua e acaba preso. Yvete se encontra 
casualmente com Albieri e abre um champanhe 
para comemorar a compra de uma loja. Leônidas 
e Lobato veem de longe os dois em atitude cari-
nhosa. Lucas grita por Jade. Ela grita o nome dele 
e é agarrada pelos homens de Ali. Quando ele 
chega, vê somente o colar dela no chão.

Lupita e Batista acodem Quinzinho. Cândida 
prevê a aproximação de Zayla e Tonico. Luísa 
aconselha Gastão a amar o Brasil para se apro-
ximar de Isabel. Caxias alerta Pedro sobre o 
comportamento de Gastão na Câmara. Lupita e 
as crianças explicam a Vitória as armações de 
Quinzinho. Dolores afirma gostar de Nélio. Diego 
beija Pilar. Lota impede que Bernardinho conte 
a Batista sobre o beijo em Quinzinho. Luísa con-
fessa a Pedro que sente ciúmes de Teresa. Gastão 
pede perdão a Isabel. Cândida pede que Zayla se 
afaste de Tonico. Pilar confronta Tonico. 

Sol e Pedro decidem conversar com os inte-
grantes da banda. João fica exultante com seu 
namoro com Bianca e Vicki lamenta. Karina tenta 
decifrar a senha do celular de Lobão. A Galera 
da Ribalta e Mari são os finalistas da Batalha 
Musical. Vicki alerta João sobre Bianca. Pedro 
pede apoio para Karina e Lobão concorda em 
receber o menino em sua casa. Karina descobre 
que a senha do telefone de Lobão é a data de 
aniversário de Gael. Jeff comemora o sucesso de 
Mari, e Wallace apoia Sol. Karina liga para Gael 
do celular de Lobão e afirma que o ama.

Zé Felipe não quer mais jogar futebol por estar 
com medo de machucar alguém, como aconteceu 
com seu irmão. Flávio diz para Nicole fazer uma 
denúncia para a Madre Superiora sobre Cecília 
estar interessada em Gustavo. Tia Perucas e Gus-
tavo contam para Fabiana que a Madre Superiora 
não mudou de ideia sobre a transferência de Ce-
cília. Rosana vai até a delegacia conversar com o 
delegado Peixoto e pede sigilo sobre a denúncia em 
relação ao roubo de computadores em que Flávio 
está envolvido. Bárbara e Frida descobrem que 
Fabiana conseguiu fazer Cecília ver Dulce Maria.

Dom afirma a Madalena e Cristó vã o que, 
por ele, nã o denunciaria Sabine. Lourenç o diz 
a Antô nia que descobriu que o á libi de Lí gia 
para o dia da morte de Mirella é  falso. Antô nia 
escuta uma conversa suspeita de Nina e conta 
a Domê nico. Dom garante a Eric que ele ainda é  
seu só cio. Cí ntia pede demissã o do hotel e conta 
a Nelito que está  namorando Lourenç o. O Juiz 
inicia a audiê ncia referente ao furto ocorrido no 
Carioca Palace Hotel. Maria Pia é impedida de 
assistir à audiê ncia. Antô nia comenta com Jú lio 
que Siqueira aceitou seu afastamento da polí cia. 

Novelas Novelas Novelas 

Cauã Reymond se desdobra nos papéis dos gêmeos Christian e Renato nos primeiros 
capítulos de “Um Lugar ao Sol”, novela inédita das nove, que estreou ontem, cercada 
de expectativas, na Globo. Separados na infância, após perderem a mãe ainda no parto, 
em Goiânia, os irmãos são criados em realidades completamente diferentes. Na trama, 
escrita por Lícia Manzo, com direção artística de Maurício Farias, Renato é levado para 
o Rio de Janeiro. Ele é criado numa vida de luxo ao lado de sua nova família, enquanto 
Christian cresce num abrigo. Ao descobrir a existência de um irmão gêmeo, Christian vai 
para o Rio em busca de Renato. Os dois só se encontram alguns anos depois, mas não 
têm muito tempo para conviver. Renato morre de forma trágica e seu gêmeo, que nunca 
teve grandes oportunidades na vida, resolve assumir a identidade dele. Como ninguém 
fica sabendo da morte de Renato, Christian acredita estar diante de uma chance única 
para redefinir toda a sua história. Ele se passa pelo irmão e surpreende Bárbara (Alinne 
Moraes), namorada de Renato, com um pedido de casamento. Após uma cerimônia 
luxuosa no Rio de Janeiro, o casal embarca para a lua de mel em Praga, como mostram 
as fotos acima. As cenas foram gravadas na capital da República Tcheca. O elenco e a 
equipe de produção viajaram para a cidade antes do início da pandemia.

Marília Mendonça é a “Cantora do Ano” do Prêmio Multishow 2021, que acontece no dia 
8 de dezembro. O canal divulgou no domingo (7) que as votações desta categoria foram 
canceladas. De acordo com o Multishow, a homenagem vem de fãs de todo o Brasil – não só 
de Marília, mas também de outras grandes cantoras do país – o que inclui as outras quatro 
artistas que concorriam ao prêmio. “Anitta, Ivete Sangalo, IZA e Luísa Sonza tiveram o mesmo 
gesto de respeito, amor e sororidade e se juntaram a todos nós para eleger a eterna ‘Patroa’. 
Marília Mendonça será lembrada na cerimônia do Prêmio Multishow à altura do seu brilhante 
e inesquecível legado. Seguiremos por aqui ouvindo e aplaudindo seu talento e sua história”, 
divulgou o canal, por meio de um comunicado.

Cauã Reymond e Alinne Moraes 
gravaram cenas da lua de mel 
dos personagens em Praga

Marília Mendonça é a ‘Cantora do Ano’ do Prêmio 
Multishow 2021, que acontece no dia 8 de novembro
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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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do 
Rio Branco,135  – Sala De 
Estar C/ Ar Condicionado, 
Cozinha C/ Armarios, Uma 
Suite Com Armarios E Ar 
Condicionado, Dois Quartos 
Com Armários (UM COM 
AR CONDICIONADO), BH/
ae, sacada, 2 VAGAS ga-
ragem  LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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

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

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² - 
sala, apto, 2Q, BH, coz, AS, 
CQ, gar LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

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

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

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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

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

MONTE CASTELO 

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

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

MONTE CASTELO 
L527 - Casa em condomí-
nio fechado com sala, 2 
Quartos, Banheiro social, 
cozinha, área de serviço, 
estacionamento. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 loja 
03 – 46,48m² – sala, copa, 
banheiro. LORIDANI MAR-
TINS – CRECI 1851 – 3321-
9131 

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localização 
Privilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite E 2 
Quartos, Todos Com Armá-
rios, Banheiro Social, Cozi-
nha Planejada, Área De Ser-
viço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131 

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banheiro 
social, cozinha/ae, area ser-
viço/ae, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 142,03m² 
- Sala, 3 Dormitórios Sendo 
Um Apartamento/Ae E Dois 
Quartos (um C/Ae),  Ba-
nheiro, Cozinha/Ae, Área De 
Serviço, Quarto Emprega-
do, Banheiro De Serviço LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo ter-
reno (at: 364,50m²), com 
entradas totalmente indivi-
dualizadas. cada casa pos-
sui um quarto, sala/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda/garagem 
e amplo quintal. uma das 
casas encontra-se alugada  
(com renda de aluguel).LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala de 
jantar c/ balcão, uma suite 
e dois quartos, banheiro 
social, cozinha/ae pia, área 
de serviço coberta, amplo 
quintal, garagem. Edícula 
com sala/cozinha, dois 
quartos, banheiro social, 
área de serviço externa. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

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.

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.

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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.

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

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

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

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

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

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

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

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 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

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

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

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 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 

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

KA + SE 1.5 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

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

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

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

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 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 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 

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

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - 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

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 

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 

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRAN-
CO 43079 OOT0112 Gaso-
lina   TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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
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KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
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
L200 Triton Outdoor AT 
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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 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
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 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 Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. 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
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

 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 

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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 

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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 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

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 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

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

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

SANDERO 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

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 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

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 

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

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

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 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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

HILUX CD 4X2 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

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

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

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

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

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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



D4 Campo Grande-MS | Terça-feira, 9 de novembro de 2021 CLASSIFICADOS

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

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

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

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

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

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

Quem ainda não teve e 
enquanto não tiver acesso 
à vacina pode se prevenir 
contra todos os tipos de 
coronavírus (Covid-19, 
chikungunya, H1N1, zika, 
dengue, etc.) com remédio 
de eficácia (85%) provada 
cientificamente randomiza-
da, conforme o site: www.
laurohenchen.com.br

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

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

ESPETINHO DO CHEF
Trabalhamos com espetos 
completo, espetos simples, 
espetos medalhões, todos 
com mandioca. Adicionais 
bebidas e porções. Aceita-
mos Pix, Débito e Crédito. 
Entregamos no conforto da 
sua casa Ligação e What-
sApp (67) 99265-9979 

ANE CESTAS E FLORES 
Trabalhamos com cestas 
para todas as ocasiões e 
buquês de rosas. Fazemos 
entregas com taxa em to-
das as regiões. Contato: 
WhatsApp: (67)99220-
7850 Ligação: (67)99217-
4670 Facebook: Ane 
Cestas  Instagram: @
anecestas 

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Cestas café com caneca 
a partir de 69,00 reais, 
temos buques de rosas e 
diversos outros modelos de 
cestas. Aceitamos cartões 

e parcelamos sua compra, 
dependendo da região não 
cobramos taxa de entrega. 
3365-3503/ 9 9947-6896 
www.cestasrosasepresen-
tes.com.br

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.

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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

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

CONTRATA-SE FREE 
LANCER PARA PES-

QUISA
Valor da diária R$ 100,00 (  
disponibilidade para viajar 
no interior de MS. Trabalha 
dias normais e sábado, 
domingo e feriados. Esco-
laridade: 2º grau completo. 
Se não enquadrar nesses 
critérios nem envie CUR-
RÍCULO. Enviar currículo 
com foto. cpesq2021@
gmail.com

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. 

PROCURA-SE DIÁRIA
Procuro serviço de diarista 
as segunda-feira, terça e 
quinta-feira. Favor entrar 
em contato somente pelo 
WhatsApp (67) 99197-
4470 Analice

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

CORTADOR DE GRAMA
Trabalho com podas de ár-
vores grandes e pequenas, 
remoção da sujeira, limpe-
za de terreno, limpeza de 
caixa d água, esgoto e caixa 
de gordura, limpeza de laje 
e serviços em geral. Faço 
nota fiscal Ligação e What-
sApp (67) 99103-4016/ 
(67) 98220-8115 Daniel 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

DS. CONSTRUÇÕES & 
REFORMAS

Construímos casas, so-
brados da fundação ao 
acabamento, reformamos 
e ampliamos e fazemos 
pequenos reparos. Serviço 
de mão de obra de quali-
dade para nossos Clientes. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99261-0546/ (67) 99105-
7991 

PRIMÍCIAS PRESTADO-
RA DE SERVIÇOS

Trabalhamos com serviços 
de jardinagem, limpeza, 
elétrica, hidráulica, pintu-
ras e construção civil da 
fundação ao acabamento. 
Serviço de Credibilidade 
e Respeito pelos nossos 
Clientes. Ligação e What-
sApp (67) 99233-3527 
Paulo

GIRAU MÓVEIS PLANE-
JADOS

Fazemos todos os tipos de 
móveis planejados, cozi-
nha, quarto, sala, escritó-
rio, painéis em geral entre 
outros. Facebook: Girau 
Móveis Planejados Email: 
giraumoveis@gmail.com 
Ligação e WhatsApp: JR 
Santos 67 99276-8828 : 
(67)99164-7411 Nelson 
Girau: (67)99211-5535.

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 

ROCHA AR-CONDICIO-
NADO

Trabalhamos com instala-
ção, desinstalação, manu-
tenção, limpeza, venda de 
aparelhos novos de ar-con-
dicionado e elétrica em ge-
ral. Serviço com qualidade 
e garantia. Ligação e What-
sApp (67) 98413-6958

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 

DIARISTA & PERSONAL 
ORGANIZER

Deixo sua casa, armários e 
guarda-roupas em ordem. 
Preço justo, serviço confiá-
vel com experiência e refe-
rência. Ligação e WhatsApp 
(67) 99228-9459 Rosi

CONSTRUÍMOS & 
REFORMAMOS

Trabalhamos com pinturas, 
elétrica, hidráulica, desen-
tupimentos, infiltrações, 
jardinagem, serviços de 
soldas, ligação de esgoto, 
dedetização e geofone. 
Aceitamos cartões, orça-
mento sem compromisso 
Contato: (67) 99176-1135 
Gabriel 

FE MANUTENÇÃO  SEU 
FOGÃO ESTÁ COM 

DEFEITO?
Trabalho com consertos 
de fogões residencial, in-
dustrial e assador de fran-
go de todos os modelos. 
Atendimento a domicílio, 
preço justo e de qualidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99693-4514 Firmino

LIMA CONSTRUÇÕES
Quer construir ou reformar? 
Trabalhamos do básico ao 
acabamento com pisos, 
revestimentos, hidráulica, 
esgotos e elétrica. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e WhatsApp (67) 
99221-7301 Roberto

E.R CLIMATIZAÇÃO
Trabalhamos com instala-
ção de ar-condicionado, 
higienização, manutenção 
preventiva em todas as 
marcas e modelos e recar-
ga de gás. Ligação e What-
sApp (67) 99174-2404 
Evandro Rodrigues

PARÁ AUTO SERVICE 
SERVIÇOS AUTOMO-

TIVOS
Diagnóstico de injeção ele-
trônica, suspensão, freios, 
sistema airbag, direção elé-
trica e mecânica em geral, 
carros flex diesel leve. Rua: 
Padre Damião, 484 Pionei-
ros Campo Grande/ MS . 
WhatsApp: (67) 98109-
1288

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, lim-
peza e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA

Serviço de elétrica em ge-
ral, predial, residencial, in-
dustrial, montagem de qua-
dros elétricos, comandos 
elétricos, bombas de pis-
cina, irrigação, instalações 
de compressores, ligação 
de maquinaria na cidade, 
área rural etc. Ligações e 
WhatsApp:  (67)99883-
5236 / (67)99977-0407 

D.S CONSTRUTORA
Prestamos serviços de re-
formas em geral na área de 
pinturas, hidráulica, jardi-
nagem, telhados, calçadas 
etc.  Ligações e What-
sApp: (67)99146-0183 / 
(67)99349-7725 

GESSO GABRIEL ALVES
Trabalhamos com colo-
cação de gesso liso e de-
corado, fazemos todo tipo 
de consertos em gesso, 
paredes de Drawal e mol-
duras em geral. Peça seu 
orçamento, aceitamos Pix 
e cartão. Ligação e What-
sApp: (67)99951-0657 / 
(67)99660-1637 

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, 
temos departamentos jurí-
dico. Ligações e WhatsApp: 
(67)98195-1779 

DEPILAÇÃO FEMININA 
EM GERAL

Você que tem vergonha de 
ir ao salão ou até mesmo 
não consegue sair de casa, 
atendo em toda Campo 
Grande no conforto de seu 
lar, com uma taxa de R$ 
15,00, tenho maca. Preços 
a partir de R$ 10,00 Whats: 
(67) 99162-8874 

PRECISAMOS DE 
DOAÇÕES

Precisamos de doações de 
roupas, brinquedos...Não 
conseguimos ir buscar. Fa-
zemos a coleta as domin-
gos, próximo ao presídio 
no Bairro Jardim Noroeste. 
Informações no WhatsA-
pp:(67)9 8442-9829(so-
mente mensagens escritas 
ou áudio no WhatsApp).

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


