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Prefeito recua de alta e congela IPTU; 
governador reduz impacto do IPVA

O golpe on-line ganha sofi sticação, imitações de páginas e perfi s de empresas. Página B4

De olho nas urnas, 
Marquinhos Trad e 

Azambuja deixam de 
aumentar impostos

Criminosos criam sites e apps falsos para Black Friday

Na manhã de ontem (9), 
pacientes odontológicos do 
CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas), de Campo 
Grande, foram surpreen-
didos com o cancelamento 

de todos os exames pela 
falta de água. Questionada, 
a prefeitura afirma que a 
ação se deve a problemas 
nas cisternas de abasteci-
mento da unidade. Página A5

Sem tirar o olho do 
ano eleitoral, tanto o pre-
feito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad (PSD), 
como o governador Rei-
naldo Azambuja (PSDB) 
optaram por abrir mão 
de receitas de seus prin-
cipais impostos em 2022. 
Praticamente no mesmo 
horário, durante a manhã 

de ontem (9), enquanto 
Marquinhos voltava atrás 
depois de aumentar em 
10,05% o IPTU para o ano 
que vem e anunciava à 
imprensa que estava en-
viando à Câmara projeto 
que revoga o reajuste e 
congela o Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
para 2022 com os va-

lores atuais, Azambuja 
divulgava a redução de 
alíquotas do IPVA (Im-
posto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores) 
e aumento da faixa de 
isenção para donos de ve-
ículos mais antigos, para 
ônibus e vans escolares 
e para empresas do setor 
de turismo. Página A3
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Sem água, CEM 
cancela consultas 

de odontologia
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Nilson Figueiredo

Valentin Manieri

Obra atrasada do 
Reviva dará trégua 

no fim do ano

Potencial de votos 
de Moro é colocado 

em dúvida pelo 
Podemos-MS

Embalados, 
Atlético-MG e 

Corinthians jogam 
no Mineirão

Diretor do BC não 
descarta aumento 
maior do que 1,50 
ponto porcentual

Sem restrições, 
seleção pode 

jogar com 
estádio lotado

Quem é o Papai-Noel? Ex-professor 
que carrega histórias e magia do Natal

Após aborrecer os mo-
radores e empresários e 
com foco em aquecer o 
comércio de fim de ano, 
a prefeitura apresentou 
na tarde de ontem (9) o 
Plano de Ação de Obras 

para o mês de dezembro. 
Por meio de coletiva de im-
prensa, a subsecretária de 

Gestão e Projetos Estra-
tégicos, Catiana Sabadin, 
informou que a estratégia 
utilizada pela secretaria 
será afastar os focos de 

obras do quadrilátero que 
compreende as ruas Fer-

nando Corrêa da Costa até 
a Mato Grosso, e as ruas 
José Antônio até a Caló-

geras. Página A5

Os três vereadores 
do Podemos da Câmara 
de Campo Grande con-
cordam que, dentro da 
sigla, existem grupos 

que apoiam o presidente 
Jair Bolsonaro e o ex-
-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. A filiação do 
ex-ministro Sérgio Moro, 
marcada para a manhã 

desta quarta-feira (10), em 
ato político em Brasília, 

vem como uma alternativa 
à polarização. Os parla-

mentares já veem divisão 
dentro do partido sobre 

candidatura à Presidência 
da República. Página A3

O Timão encara o Atlé-
tico-MG, no Mineirão, hoje 

(10), às 18h (de MS), e pode 
colocar a equipe do Parque 

São Jorge pela primeira 
vez dentro do G4 em caso 
de vitória diante do líder.  

O Corinthians conseguiu a 
segunda melhor campanha 
do Campeonato Brasileiro 
nas últimas dez rodadas, 

atrás apenas do adversário 
atleticano, líder da Série A 

e favorito ao título nacional. 
A rodada desta quarta-feira 

também programa jogos 
entre Santos x Bragantino, 

às 18h, Palmeiras x Atlético-
-GO, às 19h30, Fortaleza x 
São Paulo, e Juventude x 
Inter, às 20h30. Página B1

O diretor de Política 
Monetária do BC (Banco 
Central), Bruno Serra, in-
dicou não descartar uma 
nova aceleração do ritmo 

de alta da taxa Selic. 
Na última reunião do 

Copom (Comitê de Po-
lítica Monetária), o BC 
apertou o passo de 1,00 
ponto porcentual para 
1,50 ponto porcentual, 
levando a taxa a 7,75% 
ao ano. Além disso, o 

colegiado indicou novo 
aumento de igual mag-
nitude em dezembro, 

o que levaria a Selic a 
9,25%. Página A8

A seleção brasileira joga 
amanhã (11) com liberação 
total de público no estádio 

pela primeira vez desde 
a pandemia. O confronto 
com a Colômbia pela 13ª 
rodada das Eliminatórias 
da Copa do Mundo será 

às 20h30 (de MS), na Neo 
Química Arena, o estádio 

do Corinthians. Para o 
compromisso de novembro 

todos os setores estarão 
disponíveis e são espe-

radas aproximadamente 35 
mil pessoas. Alguns dos úl-
timos jogos do Brasil como 
mandante tiveram público 
parcial: 5,5 mil convidados 
na final da Copa América 

contra a Argentina. Página B2

O ex-professor Silvio Fernando 
Degaspari exerce a nobre função 

de ser o Papai-Noel durante as 
festividades natalinas em sho-
ppings e festas particulares. 

Atuando com sua esposa, que é 
Mamãe-Noel, ele relata histórias 
emocionantes e inusitadas, além 
de declarar seu amor ao ofício de 

encantar crianças. Página C1

ESPORTES ARTES

Vallentin Manieri

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    22°   31°
Dourados      21°   33°
Corumbá                   23°             35°
Maracaju                   21°             34°
Ponta Porã                 20°             31°
Três Lagoas               21°            31°
Mundo Novo              22°   34°

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o 
dia e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. B4

Tempo



Com o crescimento da procura pelos 
shopping centers pelos consumidores, 
que buscam comodidade, requinte, en-

tretenimento e lazer, também surgem discus-
sões acerca da responsabilidade civil desses 
empreendimentos por infortúnios ocorridos 
dentro desses empreendimentos.

Não se discute que dentre os motivos 
preponderantes que tornaram os shopping 
centers em locais de convivência social, 
assenhorando-se do papel de protago-
nismo das antigas praças, como locais de 
socialização, está a questão da segurança 
que esses empreendimentos possuem, por 
meio de segurança privada, controle de 
câmeras e vigilância constante.

Com efeito, nem todo o furto realizado 
em suas dependências podem ser im-
putados aos shopping centers e, nesse 
contexto, em que pese essa segurança 
proporcionada, é dever individual de todos 
que frequentam suas instalações, cuidar e 
zelar de seus próprios pertences, não po-
dendo se imputar culpa a esses empreendi-
mentos em caso de subtração de qualquer 
bem, seja por perda ou furto.

Nesse sentido, recentemente o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do 
Recurso Especial (REsp Nº 1.861.013), 
afastou a responsabilidade de um shop-
ping center por pagar indenização, em 
decorrência do roubo de um relógio de 
luxo realizado no estacionamento do em-
preendimento.

A ação foi proposta por um consumidor 
que nas imediações do estabelecimento de 
um shopping center, foi abordado por um 
indivíduo em uma motocicleta, e roubou 
um relógio de luxo, avaliado em dezenas 
de milhares de reais.

Conforme constou do processo, no mo-
mento do delito, as câmeras de segurança 
do estacionamento do shopping center 
estavam com problemas, portanto, não 
auxiliaram na descoberta do criminoso. 

Ao chegar ao Superior Tribunal de 
Justiça, que é a corte responsável por 
interpretar e aplicar as normas infra-
constitucionais, a matéria foi decidida no 
sentido de isentar o shopping center de 
responsabilidade pelo infortúnio sofrido 
pela vítima, em razão de ter reconhecido 

que o ato ilícito decorreu exclusivamente 
de ação de terceiro, sendo o caso de 
reconhecimento da excludente de res-
ponsabilidade civil – fato de terceiro, daí 
porque não restou configurando o nexo de 
causalidade.

Ainda assim, o ministro relator do caso 
Villas Bôas Cueva, destacou que há situ-
ações em que, sim, a empresa responde 
pela reparação de furto ou dano, como 
em casos da Súmula 130 do STJ, entre-
tanto, tal dispositivo não se aplica quando 
houver subtração de bem de responsabili-
dade própria do proprietário. Se o veículo 
do autor tivesse sido o objeto, a situação 
poderia ter sido diferente. 

Desse modo, se pode compreender, 
pelo entendimento do STJ, que o shop-
ping center não é obrigado a arcar com 
prejuízos sofridos por ação de indivíduos 
quando não verificada de forma notória a 
responsabilidade do empreendimento, a 
exemplo de quando o ato ilícito decorrer 
de ação de um terceiro que não possui 
vínculo o empreendimento, situação em 
que estaria isento responsabilidade.
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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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Editorial

Shopping centers não podem ser responsabilizados 
por furto ou roubo de pertences em estacionamento

O arroubo âmago do cedro!

Douglas de Oliveira

Rosildo Barcellos

A história de um país que remete-nos 
a antiguidade histórica também 
leva-nos a homenagear em 22 de no-

vembro  a história de um povo que carrega 
em sua bagagem  a marca das lutas, das 
dificuldades, e mas também não tão menos 
importante uma sequencia de muitas con-
quistas, alegrias e glórias. Propugnavam, 
apesar de desgastado  pelas guerras que 
travou para conquistar, não territórios ou 
riquezas, mas, sim, uma identidade, uma 
cultura e o respeito dos outros povos. A 
história libanesa remonta há mais de seis 
mil anos de cultura e escrita, herdando 
todo o arcabouço adquirido pelas viagens 
de comércio do antigo povo fenício, que 
tantas contribuições nos legou.

Foi cultuando os valores que consagram 
a liberdade e o amor ao próximo que adqui-
riram sua identidade política, consolidando 
uma realidade que já se projetara na his-
tória. Criou o alfabeto fonético, o Alfabeto 
de Biblos, com 22 letras, e propagou-o pelo 
mundo. Também Biblos é a cidade mais 
antiga do mundo a editar a Bíblia.

 Já no século II depois de Cristo, Beirute 

era chamada de a Mãe das Leis, porque 
já possuía sua Escola de Direito, que teve 
um papel preponderante no Código de 
Justiniano. Nessa Constituição,  Papiniano, 
ensinou que a igualdade de todos é a li-
berdade de cada um. Regra que se fosse 
seguida à risca, facilitaria enormemente 
nossas relações interpessoais

Outrossim,a simbiose do homem da mon-
tanha e do homem do mar moldou o libanês 
com nítidos contornos de humanismo, 
propiciando-lhe as condições necessárias 
para a edificação de uma civilização ex-
pansiva e liberal. Ser libanês espelha-se 
no supedâneo do reconhecimento cabal 
da condição de País dos Cedros; de ponto 
de equilíbrio e encruzilhada da cultura 
ocidental com várias culturas orientais 
de países de língua árabe, de assimilador 
de raças e de harmonizador de credos 
religiosos

É mister ressaltar que a imigração 
libanesa para o Brasil começou há mais 
de 140 anos, quando no porto de Santos 
desembarcaram as primeiras famílias. 
Aliás,para se ter uma ideia a cidade de 

Lucy,  é uma cidade libanesa onde mais 
se fala português do que árabe. Ao fugir 
das perseguições econômicas e políticas, 
das guerras e da falta de oportunidades 
que lhe eram oferecidas na época, os 
libaneses encontraram o Brasil eivado 
de generosidade e hospitalidade,fato que 
propiciou-nos a chance de construir juntos 
um País diferente para os nossos filhos; 
com expectativa de vida, trabalho e lazer. 
Fato vivenciado e exemplificado com os 
descendentes de  Assaf Trad e Margarida 
Maksoud, Marcos Marcelo Trad,(cujo nome 
homenageia o tio, comercialino ícone como 
cronista esportivo) que na gestão atual  
administra nossa capital. Urge inferir,  que 
a integração do imigrante não se limitou à 
sua adaptação aos costumes e ao estabe-
lecimento de laços familiares, posto que o 
Brasil   devolveu aos libaneses a oportuni-
dade de poderem sonhar novamente. E essa 
essência não pode ser mudada. Se conti-
nuarmos nesse norte, fatalmente teremos 
uma nação mais unida e essa união, essa 
vontade de ser livre é que faz do nosso país 
um celeiro para a humanidade.

Membro da Academia Brasileira de História e Literatura (ABHL)

 Advogado, sócio do Escritório OVSA 
Advogados, mestre e doutorando em Direito.

Congelar não quer dizer isentar 
sobre fatura a ser cobrada no pró-
ximo exercício do IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano). O prefeito 
de Campo Grande, Marquinhos Trad, 
apenas cancelou o reajuste feito a cane-
tada, por ele mesmo, acima dos 10%, tanto 
sentido por comerciantes e população.  A 
bem da verdade, é impossível não relevar 
o fato de que 2022 é um ano eleitoral, logo 
gera a desconfiança de oportunismo ou 
até mesmo um calote eleitoral, pois, se 
fosse tão somente pela pandemia, o au-
mento sequer deveria ter sido cogitado e 

muito menos anunciado.
Marquinhos se viu encurralado e com a 

popularidade muito arranhada. A imagem é 
tudo em se tratando de um pré-candidato ao 
governo, como se intitula nas andanças pelos 
bairros da cidade e alçando voos mais longe, 
como interior de Mato Grosso do Sul. Não 
podemos esquecer de que o “congelamento” 
de reajuste do IPTU é uma das primeiras 
promessas de campanha do atual prefeito em 
2017, na verdade pouco cumprida, já que o 
valor a mais vem vindo nos carnês todo ano. 

Na briga, o comércio tem a comemorar. 
Em uma atitude corajosa, a CDL Campo 

Grande lançou uma campanha contra o 
reajuste. A pressão surtiu o efeito. Toda 
a população, e não diferente os lojistas, 
luta para sobreviver e superar os danos 
oriundos da crise econômica, da pan-
demia e até mesmo das obras da Rua 14 
de Julho, que inclusive se encontra com 
o cronograma atrasado.

Campo Grande se encontra entre as 
cinco capitais brasileiras mais caras para 
morar, com as piores relações entre custo 
de vida e salário médio, ou seja, aquelas 
onde os custos consomem uma parte 
maior da renda média da população. Ora, 

a cidade que queremos normalizada total-
mente para o ano que vem depende, evi-
dentemente, do trabalho municipal, o qual, 
por sua vez, está atrelado aos recursos que 
estarão disponíveis. 

Cuidar da cidade e, muito, das pessoas 
é o grande desafio no pós-pandemia. Está 
claro, desde já, que o ideal é sempre bus-
cado, mas a realidade impõe que se faça 
o possível. Tudo indica que o ano que 
vem será melhor, tanto do ponto de vista 
econômico quanto em relação à situação 
das contas públicas, sem precisar o con-
tribuinte pagar a conta.   

Congelar não é isentar o IPTU



Novo cenário

Eleitor na mira
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Prefeito recua de aumentar IPTU e governador reduz alíquotas do IPVA

Divididos entre Lula e Bolsonaro, vereadores 
do Podemos na Capital agora terão Moro

Em ano eleitoral, Marquinhos e 
Azambuja ‘freiam’ seus impostos

Ronilço Guerreiro vê Moro como nova opção Clodoílson não vê mudanças no Podemos local Zé da Farmácia diz que foi “pego de surpresa’

Fotos CMGC

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

PSDB 
O presidente regional  do PSDB de Mato Grosso do Sul 

anunciou apoio do partido  ao governador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite, na disputa pelas prévias internas 
visando as eleições de 2022.  Nesta semana  ele  reuniu 
os agentes políticos do partido para dar  o tom para as 
eleições internas do próximo dia 21. Há pouco menos de 
duas semanas da votação que definirá o candidato, além 
de reforçar o apoio do diretório estadual a Eduardo Leite 
“por seu perfil agregador,” a reunião serviu também para 
mobilizar e  estimular ainda mais a  militância do maior 
partido de MS para  as prévias.

Rumo a 2022
“Rumo a 2022, juntos num só caminho”  é o slogan do 

PSDB na pré-campanha.  O apoio e fechamento de questão 
do diretório estadual pró-Eduardo Leite,  estimula ainda 
mais a dobradinha da maioria  da  militância do PSDB 
e também  ganhou corpo e slogan  com a campanha das 
prévias: Eduardo aqui, Eduardo lá, Eduardo Presidente, 
Riedel Governador.

Jogo
E como gosta de dizer a principal liderança  tucana, o 

governador Reinaldo Azambuja, o jogo e pra ser jogado. 
E  estão no jogo além da disputa de governador, a vaga 

para vice, Senado e suplente de senado, entre as compo-
sições de chapas para deputados, estaduais e federais. A 
aproximação e elogios do pré-candiato Eduardo Riedel a 
ministra Tereza Cristina, sinaliza que  para o Senado,  a 
composição já está bem avançada.  Resta saber em   qual 
partido que a ministra vai se posicionar. Para composições 
partidárias  ainda tem a  vaga de vice e primeiro suplente  
de senador em aberto numa futura aliança.

Sinuca
A sinalização dada rumo a uma articulação do PSDB  

junto ao MDB, retornando o ex-deputado Paulo Duarte 
para assumir vaga de deputado, com a entrada de Eduardo 
Rocha na Secretaria de Governo,  é uma ducha de água fria  
na candidatura do governador André Puccinelli. A famosa  
sinuca de bico na politica. A aproximação do dois partidos 
pode trazer uma outra surpresa também a nível nacional 
com a indicação de candidato a presidente da República  
e a vice, pelo dois partidos, a partir de MS, esperar e ver. 

PL
Bolsonaro já escolheu por qual partido vai concorrer 

à reeleição no ano que vem: o PL. A decisão foi comuni-
cada por telefone ao presidente da legenda, Valdemar 
da Costa Neto, condenado pelo STF no mensalão do PT. 
Desde novembro de 2019, quando deixou o PSL pelo qual 
se elegera, Bolsonaro vinha buscando um partido para 
chamar de seu, especialmente após o fracasso na tenta-
tiva de criar o Aliança Brasil. Em 2018, quando cogitava 
ter como vice o então senador Magno Malta (PL-ES), 
Bolsonaro fez comentários pouco simpáticos ao agora 
parceiro Costa Neto.

Print
Mesmo sem estar formalizada, a provável filiação do 

presidente ao PL já provocou uma reação. Seu filho Zero 
Dois, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos) 
correu para apagar um tuíte de 2016 no qual comentava 
uma denúncia de pagamento de propina a Costa Neto em 
contratos de Furnas. Mas na Internet, como diz o ditado, o 
print é para sempre.

PP
Com a ida de Bolsonaro para o PL, o PP, principal partido 

do Centrão, quer uma compensação. O partido deseja um 
de seus filiados, de preferência do Nordeste ou de Minas 
Gerais, ocupando a vaga de candidato a vice na chapa. 
Bolsonaro já deixou claro que não pretende repetir a do-
bradinha com Hamilton Mourão.

Questão crucial
Vai até a meia-noite desta  quarta,  no Supremo Tribunal 

Federal, a votação a favor ou contra da  liminar da ministra 
Rosa Weber que suspendeu a execução das emendas do 
relator, o chamado “orçamento secreto” controlado pelo 
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Questão Crucial 1
 A questão é crucial para o governo porque o orçamento 

secreto é a grande ferramenta de barganha no Congresso: 
um dinheiro sem carimbo, destinado principalmente 
por Lira, a redutos de aliados sem que fique claro pu-
blicamente quem são os políticos agraciados. Temendo 
a derrota, uma ala do Supremo quer que  a votação ser 
levada ao Plenário físico ou mesmo ser adiada por um 
pedido de vistas.

Partilha 
Não é pouco o que está em jogo. Três dias antes da 

votação em primeiro turno da PEC dos Precatórios, por 
exemplo, o governo liberou R$ 1 bilhão para ações de inte-
resse de deputados.

Marco Eusébio com Rayani Santa Cruz

Sem tirar o olho do ano 
eleitoral, tanto o prefeito de 
Campo Grande, Marquinhos 
Trad (PSD), como o governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB)
optaram por abrir mão de re-
ceita em 2022. Praticamente 
no mesmo horário, durante a 
manhã de ontem (9), enquanto 
Marquinhos voltava atrás de-
pois de aumentar em 10,05% o 
IPTU do ano que vem e anun-
ciava à imprensa que estava 
enviando à Câmara projeto que 
congela o Imposto Predial e 
Territorial Urbano para 2022 
com os valores atuais, Azam-
buja divulgava a redução de 
alíquotas do IPVA (Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores) e aumento da 
faixa de isenção para donos 
de veículos mais antigos, vans 
e micro-ônibus escolares e ve-
ículos de empresas ligadas ao 
turismo regional.

O recuo do aumento no IPTU 
menos de uma semana depois 
de publicado no Diário Ofi-
cial de Campo Grande (Dio-
grande) pelo prefeito ocorreu 
após intensa pressão popular 
com reclamações e críticas nas 
redes sociais e na imprensa, 
e também por parte do em-
presariado local, por meio da 
CDL-CG (Câmara de Dirigentes 
Logistas). Quando o aumento 
foi publicado no dia 4 de no-
vembro, o secretário municipal 
de Finanças, Pedro Pedrossian 
Neto, foi o único a assumir o 
papel de falar com a imprensa 
colocando a “cara a tapa” e 
justificando que o reajuste era 
previsto na legislação e calcu-
lado levando em consideração 
o IPCA-E (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
Especial), para repor perdas 
com a inflação, ao passo que 
o contribuinte não teve repo-
sições e enfrentou crises ad-
vindas da pandemia durante 
os últimos dois anos.

Ao contrário do que disse 
na semana passada ao jornal 
O Estado,  “que não havia al-
ternativas senão o aumento”, 

o prefeito Marquinhos mudou 
o discurso durante coletiva de 
imprensa ontem na prefeitura 
que, após reunião com o se-
cretariado, decidiu “não pena-
lizar o contribuinte em razão 
dos reflexos da pandemia em 
2019”, e, diante disso, enca-
minhou à Câmara um pro-
jeto de lei prevendo “reajuste 
zero”, ou seja, congelamento 
do imposto nos valores atuais. 
Também anunciou que não 
haverá aumento na taxa de 
coleta de resíduos. 

“As pessoas vão receber 
justiça social. Não é correto 
um gestor arrochar com im-
postos acima da capacidade 
econômica do cidadão, que so-
freu um baque grande durante 
a pandemia. É uma medida 
excepcional. O imposto em 
tese deve ser cobrado todos 
os anos com o reajuste, se 
a vida estivesse seguindo de 
forma normal. Mas fechar os 
olhos diante da diminuição 
da capacidade econômica da 
cidade é virar as costas à re-
alidade. Todos sofreram com 
diminuição de salários, perda 
de empregos, perda de poder 
econômico, o funcionário pú-
blico não teve aumento, e por 
isso não vamos aumentar o 
tributo. Eu não acho justo.”

Embora até agora não con-
firme se vai deixar dois anos de 
mandatado como prefeito para 
disputar a eleição incerta para 
governador de Mato Grosso 
do Sul, Marquinhos foi indi-

cado pelo presidente nacional 
do PSD como nome da sigla 
para a sucessão do governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB) 
em 2022. Portanto, no enten-
dimento do meio político, um 
aumento do principal imposto 
municipal da Capital onerando 
ainda mais os contribuintes 
do maior colégio eleitoral do 
Estado justamente em um ano 
de eleições estava sendo con-
siderado um “tiro no pé” de 
uma provável candidatura. Na 
coletiva de ontem, ao anunciar 
o recuo do reajuste do IPTU, 
e falar sobre articulações 
políticas, o prefeito descon-
versou buscando agradar ao 
eleitorado, usando uma frase 
de efeito para dizer que suas 
alianças são com a população: 
“No meu ônibus tem o povo, 
ao passo que no ônibus deles 
[adversários] tem políticos”.

IPVA
Quase no mesmo horário 

da coletiva de Marquinhos 
para anunciar o projeto de 
revogar o aumento do IPTU, o 
governador Azambuja dividia 
os holofotes da imprensa anun-
ciando ontem a redução de 
alíquotas do IPVA e ampliação 
de isenção do imposto para 
veículos antigos. Hoje, só donos 
de veículos de 20 anos acima 
ficam isentos do imposto anual. 
A partir de 2022, todos os donos 
de veículos de 15 anos acima 
ficarão livres do tributo no Es-
tado, e também os 793 ônibus e 

vans escolares, além dos 2.730 
automóveis de bares, restau-
rantes e empresas do segmento 
de turismo, beneficiados pelo 
programa Retomada MS. 

Os proprietários de veículos 
com menos de 15 anos serão 
beneficiados com redução da 
base de cálculo do IPVA. Para 
carros, a alíquota passa de 
3,5% para 3%. No caso de 
caminhões e ônibus, cairá de 
2% para 1,5%. Essas redu-
ções, conforme anunciou o 
próprio governo, representam 
uma renúncia estimada em R$ 
110 milhões. Vale lembrar que 
em seu primeiro mandato, em 
2016, Azambuja aumentou as 
alíquotas para carros de 2,5% 
para 3,5%; e para caminhões, 
ônibus e micro-ônibus para 
transporte coletivo de passa-
geiros, de 1,5% para 2%.

A renúncia fiscal para be-
neficiar donos de veículos será 
sentida como alívio no  bolso 
desse imenso público em 2022 
e deve ajudar a emplacar a pré-
-candidatura do secretário de 
Infraestrutura, Eduardo Riedel, 
à sucessão de Azambuja. Não 
por acaso, Riedel estava na co-
letiva ao lado do governador, 
com papel de destaque. O IPVA 
menos caro também pode servir 
de combustível no trajeto do 
próprio governador ao Senado, 
embora ele ainda não confirme 
a possível candidatura, respon-
dendo quando instado a falar 
sobre o assunto que “eleição é 
coisa para o ano que vem”.

Rayani Santa Cruz

Os três vereadores do Po-
demos de Campo Grande con-
cordam que na sigla existem 
grupos que apoiam o presi-
dente Jair Bolsonaro e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. A filiação do ex-ministro 
Sérgio Moro, marcada para 
esta manhã em Brasília, di-
vide opiniões na bancada local. 
O vereador Clodoílson Pires 
acredita que Moro dá muscula-
tura ao partido, com ressalvas; 
Zé da Farmácia tem dúvidas 
sobre o potencial eleitoral do 
ex-juiz, assim como Ronilço 

Guerreiro também tem dú-
vidas de que o ex-ministro da 
Justiça emplaque, mas avalia 
ser necessária construção de 
uma terceira via. Clodoílson 
disse que a filiação de Moro só 
foi confirmada para os verea-
dores locais na sexta-feira (5). 
Para ele, o ex-juiz deve somar 
forças em nível nacional, mas 
por enquanto não deve mudar 
o cenário no Estado. Pires 
afirma que no Podemos local 
existem alas que apoiam Bol-
sonaro e outras Lula. “Para 
o nosso partido em MS acho 
que não muda muita coisa 
não. Nosso partido é bem con-

servador, mas vejo que existe 
espaço para todos os lados. 
Existe uma parte que é bolso-
narista e outros que apoiam 
o PT. Como a gente até então, 
não tinha um candidato para 
a majoritária meio que cada 
um tem a sua percepção.” 
Pires afirma que vai apoiar 
todas as decisões partidárias.  
“Acredito que o Podemos em 
nosso Estado não vai ter pro-
blema em apoiar o Moro, mas 
isso também vai depender se 
teremos candidato a governo 
ou não. Se acontecer, o partido 
vai decidir quem apoia.” Zé 
da Farmácia diz que foi “pego 

de surpresa” com a filiação, 
mas acredita que Moro será 
opção para o eleitor. Interna-
mente, acredita que o ex-juiz 
vai dividir o partido. “É uma 
coisa que vai ser construída 
ainda. Não sou Lula nem sou 
Bolsonaro. Inclusive, não votei 
no representante do PT nas 
últimas eleições nem no pre-
sidente. Agora, vamos ter de 
nos acostumar com isso, se 
de fato, ele [Moro] vir para 
o Podemos devemos seguir o 
partido.” Já o vereador Ro-
nilço Guerreiro afirma que o 
país precisa de uma opção fora 
da polarização.

Fotos Nilson Figueiredo

Marquinhos e Reinaldo 
Azambuja anunciaram 
“freios” nos principais 
impostos para 2022
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Rumo ao PL, presidente diz que, fora o ‘centrão’, sobra só esquerda

Tenho 10% de mim dentro do STF, diz Bolsonaro 

Morre Iris Rezende, ex-governador de Goiás

‘Quer que eu converse com o PSOL?’, 
questiona Bolsonaro sobre ‘centrão’

De Kim Kataguiri (DEM-SP), deputado, sobre o presidente Jair 
Bolsonaro indicar que tem 99% de chance de se filiar ao PL

Bolsonaro gostou tanto de ter 
um mensalão para chamar de 
seu que vai se filiar ao partido 
do mensaleiro Valdemar

Pá-pum
O prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB), decidiu nesta segunda 

(8) a exoneração do secretário de Habitação, Orlando Faria. Como 
mostrou o Painel, o secretário, um dos mais próximos de Bruno 
Covas (PSDB), afirmou horas antes que nas prévias tucanas apoiará 
Eduardo Leite, principal adversário de João Doria. Em reação à 
decisão, aliados do governador de SP se revoltaram e se queixaram 
com Nunes, que conversou com Faria. A saída será publicada como 
“a pedido”.

Ganha-ganha 
A formulação da exoneração nesses termos, a pedido, satisfaz o 

prefeito, que é poupado do desgaste, e Faria, que com isso consegue 
deixar marcada a insatisfação com a pressão de aliados de Doria 
contra sua opção por Leite.

Aí não 
O argumento de aliados de Doria contra Faria é de que ele 

comandava uma pasta que recebe muitos recursos do governo do 
estado e, por isso, não poderia apoiar tão abertamente a candidatura 
de um concorrente de Doria.

Xiu 
Além disso, cobraram de Faria que tivesse comportamento 

similar ao de outros secretários, que votarão em Leite, mas não 
estão manifestando apoio publicamente.

Aliança 
A senadora Mara Gabrilli decidiu apoiar Doria nas prévias 

do PSDB. Eles se encontraram nesta segunda e definiram que a 
parlamentar fará campanha pelo governador de São Paulo em sua 
disputa com Leite, que também buscava o apoio da senadora.

Papo 
Em vídeo gravado com Doria, Mara diz que tem confiança muito 

grande no governador. “Acho muito bom ter como candidato alguém 
que abre espaço para conversa”, afirma Mara, no vídeo.

Ufa 
O apoio de Gabrilli é uma vitória em boa hora para Doria, cuja 

campanha vinha acumulando reveses nas últimas semanas. No mais 
significativo deles, a comissão de prévias do PSDB decidiu proibir 
a participação de 92 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo do 
processo eleitoral tucano.

Firme 
Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, diz que não desistirá e 

disputará as prévias contra Doria e Leite até o final.

Batalha 
Questionado pelo coordenador das prévias, Marcus Pestana, ele 

disse que diferentemente dos concorrentes, “que disputam uma 
eleição, eu disputo uma cruzada. O cruzado tem honra, só volta pra 
casa morto na luta ou vivo.”

Tô fora 
Três deputados federais do PL relataram ao Painel que 

pretendem deixar o partido caso seja confirmada a filiação de 
Jair Bolsonaro. Eles são de estados do Nordeste e afirmam que a 
permanência na sigla do candidato adversário do ex-presidente Lula 
(PT) pode ser prejudicial na disputa de 2022.

Entre e sai 
Entre parlamentares do PL, a expectativa é que a filiação 

resulte em pedidos de desfiliação, mas também deve atrair parte 
dos bolsonaristas que aguardam uma decisão do presidente para 
escolher seus partidos.

No azul 
Nas contas dos integrantes do partido de Valdemar Costa Neto, 

o balanço da possível filiação deve ser positivo, com mais filiações 
do que saídas, e a leitura é que hospedar um presidenciável fará a 
bancada no Congresso aumentar. Hoje o partido tem 43 deputados e 
4 senadores.

No escuro 
A Polícia Federal se recusou a informar ao Painel dados da 

viagem do diretor-geral do órgão, Paulo Maiurino, durante sua 
viagem para a Tunísia. O deslocamento foi autorizado para 
participação em um evento da Interpol no país africano.

Rolês 
A agenda pública do DG mostra compromissos em apenas dois 

dias. Segundo o Diário Oficial, no entanto, a viagem durou 7 dias, de 
24 e até 30 de outubro. A PF também não forneceu os horários dos 
voos e somente informou escalas em Paris na ida e volta.

Tour 
Em nota a PF disse que na viagem “aconteceram diversos 

encontros com chefes de polícia estrangeiros, para tratar de 
assuntos relacionados à cooperação policial internacional”.

Folhapress

Com filiação praticamente 
acertada no PL de Valdemar 
da Costa Neto, o presidente 
Jair Bolsonaro tentou rebater 
ontem (9) críticas à sua ida 
para a sigla do “centrão” – 
grupo de partidos ao qual 
pertenceu por mais de 20 anos, 
mas se elegeu em 2018 com 
discurso contrário. “Pessoal 
critica: ‘Ah, o cara está con-
versando com o centrão’. Quer 
que eu converse com o PSOL, 
com o PC do B?”, questionou 
o presidente, em entrevista 
ao portal bolsonarista Jornal 
Cidade Online.

“Se você tirar o centrão, tem 
a esquerda. Para onde é que eu 
vou? Tem que ter um partido, 
se eu quiser disputar as elei-
ções do ano que vem.” Na en-
trevista, o presidente não cita 
o PL expressamente, mas na 
segunda-feira (8) disse estar 
99% fechado com a legenda 
que foi aliada do ex-presidente 
Lula. No “mensalão”, seu diri-
gente, Valdemar da Costa Neto, 
foi condenado e preso.

Bolsonaro lembrou que foi 
filiado ao Progresistas (antigo 
PP), outro partido do “centrão” 
com o qual vinha negociando. 
“Eu fui do centrão”, disse. A fi-
liação não está completamente 
acertada, mas o presidente 
disse a apoiadores que deve 
decidir nesta semana. Hoje 
deve haver uma reunião entre 
Valdemar e Bolsonaro para 
acertar palanques regionais, 
segundo o presidente disse a 
apoiadores ontem de manhã.

Uma eventual filiação de 
Bolsonaro e seus apoiadores 
ao partido consolida ainda 
mais a mudança de postura 
do presidente. Durante as elei-
ções, era crítico do “toma lá, 
dá cá” que dizia ser feito pelo 
“centrão”, grupo de partidos 
que hoje dá sustentação ao seu 
governo. O general Augusto 
Heleno (GSI), na campanha 

O presidente Jair Bolsonaro 
disse que tem 10% de si no STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
com o ministro Kassio Nunes 
Marques indicado por ele no 
ano passado. “Vamos consi-
derar o presidente [do STF], 
que só caso em extremo que tem 
participação mais ativa dele. 
São dez que decidem lá. Hoje 
eu tenho 10% de mim dentro do 
Supremo”, afirmou ontem (9) 
ao portal bolsonarista Jornal 
Cidade Online. “Não é que eu 
mande no voto do Kassio”, com-

pletou. Na avaliação do pre-
sidente, Marques estaria em-
patando o jogo, ao impedir o 
avanço de pautas não alinhadas 
aos “conservadores”. A estra-
tégia para empatar, segundo 
Bolsonaro, seria pedindo vista 
– mais tempo para analisar – 
em pautas que poderiam ser 
derrotadas no STF. No fim de 
setembro, por exemplo, Kassio 
suspendeu o julgamento que 
tratava de decretos do presi-
dente para facilitar o acesso 
a armas. Três ministros já ha-

viam votado para barrar a fle-
xibilização nas regras, quando 
Kassio pediu vista.

O ministro era desembar-
gador do TRF-1, quando foi 
indicado para a vaga de Celso 
de Mello em outubro do ano 
passado. Bolsonaro disse ainda 
que há ministros de esquerda 
no STF, mas que, se reeleito, 
poderá indicar mais dois para a 
corte em 2023. “Vou ter quatro. 
Aí você mudou a linha do Su-
premo. Muitos ministros são de 
esquerda, a gente sabe disso. 

A gente sabe, individualmente, 
quem indicou quem, ideologi-
camente o que ele representa”, 
afirmou. Bolsonaro se queixou 
sobre a demora do Senado em 
analisar o nome de André Men-
donça para o STF. “A sabatina 
não é [para] saber se tem co-
nhecimento, não é uma prova 
escrita, é uma votação secreta. 
Quem não quer o André, que 
vote contra. Não pode ficar 
nessa agonia aí”, disse Bolso-
naro ontem a apoiadores no Pa-
lácio da Alvorada. (Folhapress)

Governador de Goiás em 
dois mandatos (1983-1986 e 
1991-1994) e político histórico, 
Iris Rezende (MDB) morreu no 
início da madrugada de ontem 
(9), aos 87 anos, no Hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo, 
onde estava desde o dia 6 de 
agosto, após sofrer um AVC. 
O corpo foi velado no Palácio 
das Esmeraldas, em Goiânia, 
e sepultado na tarde anterior 
no cemitério Santana.

Advogado e agropecuarista, 
Rezende nasceu em Cristia-
nópolis, cidade de três mil 
habitantes ao lado da capital 
goiana e terra natal também 

da cantora Marília Mendonça, 
morta aos 26 anos em acidente 
de avião na sexta-feira (5). Ele 
começou a carreira política 
como vereador de Goiânia, em 
1959. Foi prefeito da capital de 
1966 a 1969, quando foi cas-
sado pela ditadura militar, de 
2005 a 2010 (dois mandatos) e 
de 2017 a 2020.

Além de governador de 
Goiás, foi senador, deputado 
estadual e ministro nos go-
vernos Sarney (Agricultura) e 
Fernando Henrique Cardoso 
(Justiça). Na juventude, foi 
líder estudantil e presidente do 
Grêmio Literário Castro Alves 

de 2018, cantou: “Se gritar 
pega centrão, não fica um, 
meu irmão”. Hoje o PL e o PP 
ocupam as principais cadeiras 
no Planalto: Casa Civil, com 
Ciro Nogueira, e Secretaria de 
Governo, com Flávia Arruda. 
No cercadinho do Alvorada, 
questionado sobre partido, Bol-
sonaro disse que deve decidir 
nesta semana, e aproveitou 
para se blindar de críticas. 
“Todos os partidos têm pro-
blemas. Eu não consegui fazer 
o meu, (por) que a burocracia 
cresceu muito e foi impossível 
ter um partido”. “Não queiram 
tudo, que o partido não é meu. 
Tem uma outra pessoa lá que 

fez o acordo comigo e nós 
temos que alinhar nossos ob-
jetivos, só isso”, acrescentou, 
sem citar Valdemar da Costa 
Neto. O presidente completa, 
no próximo dia 19, dois anos 
sem legenda, desde quando 
deixou o PSL, partido pelo qual 
se elegeu.

A expectativa de aliados 
é de que, com a filiação, Bol-
sonaro leve ao menos 20 de-
putados para o PL, na janela 
partidária, no ano que vem. 
Em 2018, o PSL elegeu 52 
deputados. 

A demora do presidente 
em escolher um partido foi 
motivo de crítica de apoia-

dores e aliados, que esperam 
a decisão para poder se filiar 
a uma legenda. Enquanto isso, 
a maioria dos palanques es-
taduais já estão organizados. 
“Tem gente já reclamando, 
‘por que que não estou vindo 
candidato?’, Porque não tem 
legenda para você, uai”, disse 
Bolsonaro no cercadinho.

A prioridade do presidente 
será lançar senadores, como 
ele próprio confirmou na ma-
nhãde ontem. Comentou ainda 
a possibilidade de Luciano 
Hang ser candidato ao Senado, 
como sinalizou ter interesse. 
Disse que ele nem precisaria 
sair de casa para ser eleito.

Iris Rezende faleceu em 
São Paulo, onde estava 
internado desde agosto 
após sofrer um AVC

Agência Senado

da Escola Técnica de Cam-
pinas, Goiânia. Em 2020, no 
final do quarto e último man-
dato como prefeito de Goiânia, 
anunciou a aposentadoria da 
vida pública.  Rezende deixa a 
mulher, Iris Araújo Rezende, e 
os filhos Cristiano, Ana Paula 

e Adriana. O governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado (De-
mocratas), decretou luto ofi-
cial pela morte do medebista. 
“Deixou um dos maiores le-
gados na política do Brasil”, 
declarou o atual governador 
goiano. (Com Folhapress)

Jair Bolsonaro durante 
entrevista ao vivo ontem 
para canal bolsonarista 
no YouTube

Reprodução de vídeo

Três deputados 
federais do PL relataram 
ao Painel da Folha 
que pretendem deixar 
o partido caso seja 
confirmada a filiação 
de Jair Bolsonaro. 
Eles são de estados do 
Nordeste e afirmam que 
o ingresso na sigla do 
candidato adversário do 
ex-presidente Lula (PT) 
pode ser prejudicial na 
disputa de 2022. 

O partido também 
pode perder quadros 
entre deputados da 
Região Norte. Outros 
três parlamentares têm 
dito a interlocutores 
que analisam sair com 
a chegada de Bolsonaro. 
Entre parlamentares do 
PL, a expectativa é de 
que a filiação resulte em 
pedidos de desfiliação, 
mas também atraia parte 
dos bolsonaristas que 

aguardam uma decisão 
do presidente para 
escolher seus partidos.

Nas contas do partido 
de Valdemar da Costa Neto, 
o balanço da filiação deve 
ser positivo, com mais 
filiações do que saídas, e a 
leitura é de que hospedar 
um presidenciável fará 
a bancada no Congresso 
aumentar. Hoje o partido 
tem 43 deputados e 4 
senadores. (Folhapress)

Deputados dizem que deixarão PL se Bolsonaro entrar
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Saúde ‘Lei seca’

Sem água, Centro de Especialidades Médicas 
dispensa pacientes do atendimento odontológico

Detran-MS faz entrega de 100 
etilômetros para operações 

- Rua Dom Aquino: obras de calçada, a partir da Avenida Calógeras, 
sentido bairro. Obras de calçada, a partir da Rua José Antônio, 
sentido shopping.

- Rua Barão do Rio Branco: obras de calçada, a partir da Avenida 
Calógeras, sentido bairro. Obras de calçada, a partir da Rua José 
Antônio, sentido shopping. 

- Rua 13 de Maio: obras a partir da Avenida Mato Grosso, sentido 
bairro.

- Rua Rui Barbosa: obras de calçada a partir da Rua Maracaju 
sentido bairro (Av. Rachid Neder). Obras de drenagem entre Avenida 
Fernando Corrêa da Costa e Tonico Saad.

- Rua José Antônio: obras de recapeamento entre a Av. Afonso Pena 
e Rua Rodolfo José Pinho. Obras na calçada entre Rua Abrão Júlio 
Rahe e Rua Antônio Maria Coelho.

- Rua Marechal Cândido Rondon: obras de recapeamento e calçada, 
a partir da Av. Calógeras, sentido bairro. Obras de calçada, a partir 
da Rua José Antônio, sentido shopping.

Confira as vias onde serão realizadas 
obras durante o mês de dezembro: 

Clara Rockel

Com foco em aquecer o co-
mércio de fim de ano, a pre-
feitura apresentou na tarde 
de ontem (9) o Plano de Ação 
de Obras para o mês de de-
zembro. Por meio de coletiva 
de imprensa, a subsecretária de 
Gestão e Projetos Estratégicos, 
Catiana Sabadin, informou que 
a estratégia utilizada pela se-
cretaria será afastar os focos 
de obras do quadrilátero que 
compreende as ruas Fernando 
Corrêa da Costa até a Mato 
Grosso, e as ruas José Antônio 
até a Calógeras. 

“Em dezembro, essas vias 
estarão liberadas”, disse Ca-
tiana. “Não estamos abrindo 
mais frentes de obras, e durante 
o mês de novembro as emprei-
teiras finalizarão os serviços 
executados nessas regiões”, 
complementou. Porém é im-
portante lembrar que as obras 
não serão paralisadas, apenas 
realocadas para outras regiões: 
“As obras seguirão para regiões 
com menos impacto, e que in-
terferem menos no comércio”, 
disse a subsecretária.

Segundo Catiana, toda essa 
movimentação tem o objetivo 
de compensar as perdas eco-
nômicas sofridas pelos comer-
ciantes durante a pandemia. “O 
município tem muita preocu-

pação com os comerciantes da-
quela região, e também com a 
população que frequenta esses 
locais. Sabemos que durante o 
mês de dezembro as pessoas 
dirigem-se mais ao Centro, e 
queremos deixar a região li-
berada para que as vendas 
possam compensar as perdas 
ocorridas durante a pandemia”, 
completou a subsecretária. 

Catiana aproveitou para 
revelar que o Natal da cidade 
este ano ficará concentrado 
na região do Centro, com ati-
vidades culturais e as famosas 
iluminações: “Queremos en-
tregar um presente bem bo-
nito para Campo Grande. A 
iluminação ficará concentrada 
no Centro, principalmente na 
Rua 14 de Julho”, concluiu. A 
previsão do retorno das obras 
no Centro é janeiro de 2022, 
com previsão de término total 
até o mês de agosto.  

População
Porém, apesar das pro-

messas da prefeitura, os mo-
radores das regiões afetadas 
não estão contentes com a si-
tuação. É o que diz Mayara 
Batista, de 26 anos, residente 
na Rua Barão de Melgaço: “É 
um barulho horrível. Eles não 
terminam nunca, e as máquinas 
ficam dias paradas aqui, com 
a rua fechada. Incomoda de-

Michelly Perez 

O Detran-MS (Departa-
mento Estadual de Trânsito 
de Mato Grosso do Sul) ini-
ciou na última segunda-feira 
(8), em Dourados, a entrega 
de 100 etilômetros adquiridos 
para compor as operações 
de fiscalização da “lei seca” 
em todo o Estado. Para isso, 
foram investidos cerca de R$ 
150 mil de receita proveniente 
de multas, que vão contemplar 
mais de 50 municípios de Mato 
Grosso do Sul.

A primeira remessa foi des-
tinada para a Polícia Militar 
e Guarda Municipal de Dou-
rados e, conforme o diretor-
-presidente do Detran-MS, 
Rudel Trindade, a medida vai 
ampliar o número de fiscali-
zações, por meio de itens de 
última geração. 

“Estamos doando para as 
forças de segurança de Dou-
rados etilômetros de última 

geração que detectam o teor 
alcoólico sem necessidade de 
contato. É um avanço muito 
grande para a segurança do 
cidadão e para o nosso trân-
sito”, ressaltou.

Para quem atua nas ruas, 
além de modernidade, os 
equipamentos devem pro-
porcionar agilidade  e maior 
segurança para os agentes. 
“É muito mais rápido que o 
bafômetro comum. Um ganho 
para o combate àqueles mo-
toristas que têm o costume 
de misturar álcool e direção”, 
completou o capitão do 3º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Jouzemar Paulo dos Santos.

Além disso, segundo ex-
plica o chefe do setor de 
Fiscalização do Detran-
-MS, Otílio Ruben Ajala, os 
aparelhos entregues são de 
última geração com função 
passiva e ativa, com co-
nexão sem fio, via bluetooth. 
(Com assessoria)

Apesar do anúncio, moradores e empresários da região afirmam que estão revoltados com transtornos

Prefeitura apresenta Plano de Ação de Obras da 
área central para minimizar impactos no fim do ano

Não vamos abrir novas 
frentes de obras nas 
próximas semanas, mas 
elas serão realocadas em 
outros pontos da cidade
Catiana Sabadin, subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos

mais”, disse Mayara, que é 
artista e precisa do silêncio 
para trabalhar.

“Incomoda bastante. Sá-
bado mesmo eles ficaram 
trabalhando até meia-noite, 
fazendo uma barulheira até 
tarde, sem contar que não ter-
minam nunca e fica tudo pela 

metade. Eu estou revoltada”, 
conclui Mayara.

 Quem também não está 
nem um pouco feliz com a situ-
ação é uma costureira, também 
residente na Rua Barão de 
Melgaço, mas que prefere não 
se identificar: “Começou aqui 
essa bagunça. Furaram todo o 

chão, fecharam, depois de um 
tempo voltaram e furaram de 
novo porque tinham esquecido 
um cano”, disse a cidadã. “Fico 
muito irritada porque preciso 
trabalhar, e não tenho sossego. 
Já chegaram a colocar aquela 
cabaninha bem na frente da 
minha casa, e eu precisei pedir 

para tirar.” Ao ser questio-
nada a respeito da expectativa 
dos resultados, ela respondeu: 
“Acho que vai ficar legal. Eu 
acho, na verdade. Mas eles pre-
cisavam se planejar melhor, ver 
certinho tudo o que precisam 
fazer de uma vez, e terminar 
rápido”, concluiu. 

Em diferentes pontos 
da região central, obras 
atrapalham trânsito e 
preocupam moradores
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Reviva Centro

Problema acontece com 
frequência em razão  
de falha no reservatório  
de água da unidade

Equipamentos já devem 
ser entregues para todo 
Mato Grosso do Sul  
nas próximas semanas

Nilson Figueiredo

Divulgação/Detran-MS

Débora Ricalde

O Centro de Especialidades 
Médicas Presidente Jânio da 
Silva Quadros (CEM) de Campo 
Grande precisou dispensar 
seus pacientes odontológicos 
na manhã da última terça-feira 
(9) após o local amanhecer com 
falta de água. 

Esse episódio, segundo in-
formado pelos próprios fun-
cionários do local, já é algo 
até recorrente e, quando 
acontece, a unidade precisa 
esperar pelo recebimento de 
água que chega por meio de 
um caminhão-pipa. O descaso 
com a população vem aconte-
cendo frequentemente e até o 
momento não se sabe o que 
causa esse desabastecimento. 

Vale lembrar que, conforme 
noticiado na última terça-feira 
(9), pelo jornal O Estado, o 
Centro de Especialidades Mé-
dicas se tornou referência e até 
mesmo a principal esperança 
para famílias e pacientes que 
aguardam por exames e ci-
rurgias paralisadas por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus. Em alguns casos, os 
procedimentos demoram em 
média seis meses para serem 
realizados, após o agenda-
mento, e com a falta de es-
trutura e itens básicos como 

a água, a situação só tende a 
piorar e a aumentar os pre-
juízos dos pacientes que até 
mesmo chegam de outros mu-
nicípios em busca de recursos 
e atendimento na Capital.

No local, foi verificado que 
falta água desde segunda-feira 
(8) à noite, quando os planto-
nistas não puderam lavar e 
esterilizar os materiais que se-
riam usados durante os atendi-
mentos no dia seguinte. 

Todos os pacientes que 
compareceram na manhã de 
ontem ao local, mesmo aqueles 
com deficiência e, até mesmo, 
com crianças de colo e es-
peciais, precisaram ser rea-
gendados, alguns conseguindo 

se encaixar com vagas para 
a próxima sexta-feira (12), e 
outros precisarão ligar para 
e aguardar mais uma vez na 
fila para um novo atendimento 
após o dia 25 deste mês.

Uma das pacientes que não 
quis se identificar estava com 
um raio X agendado para a 
manhã de ontem (9); ela in-
formou que, após a formação 
da fila para os atendimentos 
de pacientes com próteses, os 
funcionários contaram que os 
exames não seriam realizados. 
Com isso, a paciente voltou 
para casa, sem o procedimento, 
com dor e o exame reagendado 
para o fim deste mês.

A reportagem entrou em 

contato com a prefeitura para 
saber sobre o desabasteci-
mento e foi informada pela 
Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde) de que a água já 
retornou à unidade. O órgão 
alegou que a falta de abasteci-
mento ocorre por um problema 
sistêmico nas cisternas, que é 
um reservatório de água, mas 
que este será solucionado na 
reforma, já prevista.

“Para evitar tais aconte-
cimentos, a Sesau tem reali-
zado manutenções e, quando 
necessário, uma equipe com 
caminhão pipa é acionada 
para que os atendimentos 
aconteçam normalmente”, es-
clareceu a prefeitura.
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Ponta Porã Piracema

Pandemia

Polícia Federal prende suspeitos 
de planejar assassinato de 
agente e apreende R$ 50 mil 

PMA fiscaliza 55 toneladas de peixe e outras 
120 mil iscas vivas em 43 comércios do Estado

Aulas nas aldeias de Dourados retornam 
na quinta-feira com testagem em massa

Patrulha Ambiental 
da GCM resgata 
cobra e jabuti

Curso de inglês 
gratuito anima 
estudantes 

Alunos podem 
participar de aulão 
gratuito para Enem

Mercado é autuado 
por vender 
produtos vencidos 

Troco Solidário vai 
levar esperança 
para autistas

Na noite da última 
segunda-feira, equipes 
da Patrulha Ambiental 
da Guarda Metropolitana 
foram acionadas para o 
resgate de uma serpente 
em uma residência na Vila 
Nasser. No local os agentes 
identificaram o réptil. 
Horas antes, as equipes 
também capturaram dois 
jabutis no Jardim Campo 
Nobre. Por se tratar de 
animais silvestres, foram 
encaminhados para o 
Centro de Reabilitação de 
Animais Silvestres. (MP)

Na manhã de ontem (9), 
aconteceu a aula inaugural 
do curso básico de inglês 
gratuito e presencial, 
ofertado pela Escola de 
Educação Profissional 
da Funsat. O curso deve 
durar até o dia 16 de 
dezembro. Uma das alunas 
é a aposentada Maria 
Aparecida; a carioca disse 
toda animada que está 
adorando fazer o curso. 
“Eu sempre tive vontade 
de aprender inglês, hoje foi 
a primeira aula e me senti 
muito confortável.” (MP)

A Secretaria Municipal 
da Juventude, em parceria 
com a Universidade 
Estadual de Mato Grosso 
do Sul, está com 150 vagas 
abertas para o “aulão” de 
redação, preparatório do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio 2021. A aula será 
realizada no sábado (13), 
na Avenida Dom Antônio 
Barbosa, 4.155, Parque dos 
Laranjais, das 8h às 12h. 
As matrículas podem ser 
feitas pelo (67) 3314-3577 
ou (67) 99302-5275. (MP 
com assessoria)

Equipes da fiscalização 
da Procon municipal 
autuaram ontem (9) 
um mercado em Campo 
Grande. Eles chegaram ao 
local, no bairro Oliveira, 
após denúncia de que o 
estabelecimento estaria 
vendendo alimentos 
impróprios para o 
consumo. No local foi 
constatada a veracidade 
da denúncia, com 
flagrante de alimentos 
vencidos e impróprios 
para o consumo. (MP com 
assessoria)

A AMA CG/MS 
(Associação de Pais 
e Amigos do Autista) 
recebe hoje (10), às 
10h, no Hiper Center 
Jardim dos Estados, a 
quantia de R$ 38.476,25, 
arrecadada entre setembro 
e outubro, por meio do 
Troco Solidário, nas 11 
lojas Comper em Campo 
Grande. A verba será 
destinada aos custeios da 
instituição que, segundo a 
presidente Maria Socorro 
França Silva, viu diminuir 
as ajudas de custo em 
decorrência da pandemia. 
(MP com assessoria)

Isabela Assoni e Clara Rockel

As aulas nas escolas das 
aldeias indígenas de Dourados 
e proximidades devem ser reto-
madas nessa quinta-feira (11), 
após um surto de COVID-19 
entre os alunos e professores da 
região. A informação foi anun-
ciada ontem (9), pela secretaria 
adjunta de Saúde, Crhistinne 
Maymone, após reunião com o 
secretário especial de Saúde In-
dígena do Ministério da Saúde, 
que veio até Campo Grande 
conhecer as medidas que estão 
sendo adotadas pelos muni-
cípios, bem como ampliar as 
discussões sobre a retomada e 
o controle perante o aumento de 
casos de infectados. 

Vale destacar que as aulas 
estão suspensas desde o dia 28 
de outubro, quando três alunos 
de uma mesma família foram 
diagnosticados com o novo co-
ronavírus. Todos eles estudam 
na Escola Municipal Aurora 
Pedroso de Camargo, locali-
zada no Parque Alvorada, em 
Dourados. A suspensão, que 
inicialmente era de apenas sete 
dias, foi prorrogada na última 
quarta-feira (3), já que outras 
aldeias próximas também ti-
veram um aumento significativo 
no número de testes positivos 
para a doença. 

Para o jornal O Estado o 
secretário especial de Saúde 
Indígena, Robson Santos da 
Silva, destacou que a Sesai está 
prestando o apoio necessário: 
“Apoiamos o trabalho que o 
distrito já faz rotineiramente, 
uma vez que os surtos já estão 
previstos dentro do contexto da 
pandemia. Estamos aqui unindo 
esforços com o Estado e com os 
municípios para que possamos 
avançar e melhorar o nível de 
respostas”, disse Robson. 

Ele ainda comentou sobre 

Aline Araújo

A Polícia Federal, na re-
gião de fronteira de Mato 
Grosso do Sul, prendeu 
membros de uma organi-
zação criminosa suspeitos 
de elaborar um plano para 
executar um agente federal 
de Ponta Porã na manhã 
de ontem (9). “Degental”, 
nome dado à operação, faz 
referência ao nome dado 
ao distintivo dos policiais 
federais.

Durante a Operação De-
gental também foram apre-

endidos R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), além de 
cinco celulares encontrados 
nas celas da Unidade Penal 
Ricardo Brandão, no muni-
cípio de Ponta Porã.

Os trabalhos e a prisão 
só foram possíveis por conta 
de uma denúncia recebida 
pela Polícia Militar e pela 
ação em conjunto com autori-
dades paraguaias e Agepen-
-MS. Além de Ponta Porã, 
as buscas e prisões aconte-
ceram nas cidades de Pedro 
Juan Caballero, no Paraguai, 
e em Maringá, no Paraná.

Michelly Perez 

Dando continuidade aos tra-
balhos da Operação Piracema,  
policiais militares ambientais 
das 26 subunidades iniciaram 
na última segunda-feira (8) 
a fiscalização de controle de 
estoque nos estabelecimentos 
que comercializam pescado. Até 
o momento fiscalizando pei-
xarias, restaurantes e outros, 
perfazendo um total de 54.708 
kg de pescado e 123.620 iscas 
vivas em 14 municípios.

Na Capital, a prioridade ini-
cial tem sido peixarias e res-
taurantes. Durante os trabalhos 
são verificadas as declarações 
apresentadas pelo proprietário 
do estabelecimento, bem como 
a conferência de peso e se está 
sendo executada a baixa no 
estoque, conforme a venda ou 
o uso do pescado. A fiscalização 
ainda segue acontecendo. 

No interior do Estado, 40 
estabelecimentos comerciais 
e 24 pescadores profissionais 
já foram  fiscalizados em 13 
municípios. Felizmente os esta-
belecimentos fiscalizados até o 
momento mantinham a origem 
e baixa do pescado utilizado e 
vendido e nenhuma irregulari-
dade foi encontrada. De qual-
quer forma, a PMA manterá a 
fiscalização dos estoques du-
rante todo o período de defeso 
em todos os municípios, pelas 
suas 26 subunidades, conforme 
programação de cada coman-
dante de área, como forma de 

a necessidade de resposta por 
parte das comunidades ao tra-
balho realizado pelo governo: 
“Sem a participação da popu-
lação, nosso trabalho não tem 
efeito. A comunidade precisa 
manter o isolamento social, 
evitar festas, aglomerações. O 
vírus ainda está aí, com muta-
ções que aparecem a cada dia”, 
concluiu o secretário. 

Além da retomada das aulas 
presenciais, Crhistinne May-
mone, secretaria adjunta de 
Saúde, confirmou que os mu-
nicípios devem realizar busca 
ativa nas escolas para identi-
ficar os alunos que ainda não 
tenham recebido a vacinação 
contra o novo coronavírus, além 
da testagem em massa. 

“Com o retorno das escolas, 
as equipes municipais, em cola-
boração com o DSEI, farão um 
trabalho de triagem dos alunos, 
com a testagem para identificar 
os contaminados. Além disso, 
vamos realizar a vacinação dos 
jovens que ainda não foram 
imunizados, de 12 a 18 anos 
incompletos”, destacou. A meta 
é imunizar todos os 3,8 mil estu-
dantes de Dourados. 

O último relatório da Sesai 
(Secretaria Especial de Saúde 
Indígena) e do DSEI-MS (Dis-
trito Sanitário Especial Indí-
gena) revelou que até ontem (9) 
foram identificados 91 casos po-
sitivos em indígenas de aldeias 
do Polo Base de Dourados. A 
nota destacou ainda que todos 
estão em isolamento e seguem 
em monitoramento. 

Conforme o comunicado, 
foram investigados, desde 21 
de outubro, 652 indígenas, dos 
quais 91 testaram positivo. Além 
disso, afirmou que o DSEI-MS já 
vacinou 91% da população com 
a primeira dose e 85% com a 
segunda dose. Desde setembro 
vem sendo realizada a dose de 
reforço em idosos e profissio-
nais de saúde e, dos 3.008 ado-
lescentes de 12 a 17 anos do Polo 
Dourados, 63,2% já receberam 
a primeira dose do imunizante

Comunidade apela por socorro
Mas não são apenas as comu-

nidades indígenas de Dourados 
que estão sofrendo com o surto 
de COVID. Segundo o cacique 
Jorginho, da Aldeia Te’yikue, de 
Caarapó, já são 38 pessoas in-

fectadas com o vírus até agora. 
“Os casos estão aumentando 
a cada dia. Nossa liderança 
está agindo por conta própria, 
não temos ajuda da segurança 
pública nem da vigilância sani-
tária”, conta o cacique. 

“Desde o início estamos 
fazendo as coisas por nós 
mesmos. Fiscalização de es-
colas, cultos religiosos, tudo 
isso estamos fazendo por conta 
própria. Seria bom ter o apoio 
da segurança pública”, comple-
menta o líder. Além disso, Jor-
ginho informa que atualmente 
há apenas uma médica no local: 
“Antes tínhamos duas médicas, 
mas uma saiu e ficamos só com 
uma. Ela está muito sobrecar-
regada, precisando dar conta 
da comunidade inteira.” 

De acordo com o cacique, 
e com outra fonte que prefere 
não se identificar, já houve uma 
morte por COVID-19 nos últimos 
dias com a chegada dessa nova 
onda: “A morte do professor 
Jesus afetou muito a comuni-
dade. Estão todos assustados”, 
disse a fonte. Segundo ela, é ne-
cessária a ajuda da segurança 
pública para que as regras de 
isolamento sejam cumpridas 
da maneira adequada. “Pre-
cisamos de ajuda. Para que 
quando um paciente não cum-
prir a quarentena, por exemplo, 
seja chamada a polícia”, relata. 

Em contato com a SES, a 
informação é de que nenhuma 
morte foi registrada até o mo-
mento, porém uma nova che-
cagem será realizada.

Secretário destacou 
a necessidade de se 
ampliar a proteção e as 
medidas de prevenção

Testagem e busca ativa 
de não vacinados devem 

ser as duas principais 
medidas contra o vírus
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minimizar as possibilidades de 
pesca predatória.

O controle de estoques dos 
estabelecimentos que comercia-
lizam pescado é realizado para 
evitar que peixarias, ou outros 
estabelecimentos, adquiram 
pescado irregular, evitando 
assim a captura nos rios, pois, 
se não há para quem vender, 
certamente o pescador não irá 
capturar peixe neste período. 
Dessa forma, torna-se um tipo 
de prevenção.

A PMA alerta aos empre-
sários que, se precisarem ad-
quirir pescado no período de 
defeso, o façam de quem rea-
lizou a Declaração de Estoque, 
que atesta a origem do pes-
cado. Embora não seja crime 

ambiental, o Decreto Federal 
nº 6.514 – 22/7/2008, que regu-
lamenta a Lei de Crimes Am-
bientais (Lei Federal nº 9.605 
– 12/2/1998), prevê penas ad-
ministrativas para quem não 
declara o estoque, inclusive 
apreensão de todo o produto 
(artigo 35, inciso VI), mesmo 
que o pescado seja legal. O 
simples fato de não declarar 
o estoque causa a apreensão 
e multa, mesmo que o pescado 
tenha origem lícita. A multa 
vai de R$ 700,00 a R$ 100.000, 
com acréscimo de R$ 20,00, 
por quilo ou fração do produto 
da pescaria, ou por espécime 
quando se tratar de produto 
de pesca para uso ornamental. 
(Com assessoria)

Fiscalização verificou as 
condições dos produtos 
e ainda deve continuar 

nos próximos dias 

Agentes fizeram buscas 
em presídios de Ponta 
Porã, em Pedro Juan 
Caballero e no Paraná

Divulgação/PMA

Divulgação/PF

Decisão foi tomada após visita do secretário especial de Saúde Indígena à Capital



As reivindi-
cações da nova 
greve dos cami-
nhoneiros

A crise pela 
qual passa nosso 
país desestabiliza 
a economia e promove insegurança social. O aumento dos 
preços do combustível, dos alimentos e da energia (temas já 
tratados aqui em nossa coluna) afeta não apenas as contas 
domésticas, mas também o próprio exercício profissional 
de grande parte da população. Nesse contexto, enfrentamos 
agora mais uma greve dos caminhoneiros, iniciada na 
segunda-feira, 1º de novembro.

Muitos recordam-se dos impactos econômicos advindos 
dos onze dias de paralisação em 2018. O setor de serviços 
apresentou recuo, sobretudo nas áreas de transporte, 
serviços auxiliares ao transporte e correio; houve a queda da 
produção industrial, com destaque para a automobilística; o 
comércio varejista foi prejudicado; observou-se a redução dos 
investimentos e da confiança de consumidores e empresários 
na economia; e, por fim, sucedeu a disparada da inflação. 

Isto posto, a atual greve reflete, além da parte econômica, 
as questões institucionais, ambientais e sanitárias. Apesar 
do aumento do valor do diesel ser apreciação central, é 
necessário considerar a falta de emprego, a deficiência do 
planejamento infraestrutural do sistema modal de transporte 
e a elevação da inflação. Em outras palavras, a renda gerada 
pelos caminhoneiros mostra-se insuficiente para cobrir todos 
os gastos – razão pela qual exige-se um posicionamento do 
governo a fim de minimizar tal problemática.

Para tanto, foram reivindicados: a redução do preço do 
diesel; a revisão do Preço de Paridade de Importação (PPI 
– política de preços da Petrobras); a constitucionalidade 
do Piso Mínimo de Frete; o retorno da Aposentadoria 
Especial, com 25 anos de contribuição ao INSS; a criação e 
o aperfeiçoamento de Pontos de Parada e Descanso; entre 
outros pedidos. Desse modo, trata-se de um movimento cuja 
pauta mantém-se na qualidade de vida dos trabalhadores.

A principal diferença entre a paralisação de 2018 e a de 
2021 encontra-se na proibição de bloqueios das estradas 
estabelecida nesta última. Nesse sentido, apenas os 
caminhoneiros autônomos seguem o movimento, limitando-se 
a protestos às margens das rodovias e em postos de 
combustível. Fato é que, ao que parece, a movimentação não 
cativou e não mobilizou substancialmente a categoria.

À vista disso, o transporte rodoviário ainda é executado 
pelas empresas transportadoras e não há impedimentos 
à circulação de mercadorias nas estradas. É relevante, 
contudo, compreender as necessidades dos trabalhadores e 
analisar qual os efeitos que estas podem gerar na economia, 
seja a longo ou a curto prazo.
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Balança comercial

Marquinhos Trad 
voltou atrás e 
enviou à Câmara 
projeto de zero 
reajuste, aprovado 
por unanimidade

CDL vence queda de braço com 
a prefeitura, que congela IPTU

Exportações de MS registram 
superávit de US$ 3,8 bilhões 
no acumulado do ano de 2021

A Peic (Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência 
do Consumidorc), apurada 
pela  CNC (Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo), mostra 
que o percentual de famí-
lias endividadas em Campo 
Grande teve uma pequena 
redução no mês de outubro 
deste ano, com 64,3%, contra 
65,4% em setembro.

Em números absolutos, 
são 203.645 famílias endivi-
dadas em outubro, seja com 
cheques pré-datados, cartões 
de crédito, carnês de lojas, 
empréstimo pessoal, pres-
tações de carro e seguros. 
Pouco mais de 3,5 mil famí-
lias em relação ao mês de 
setembro (207.171). 

Desse total, 32,6% têm 
contas em atraso e 13,1% 
não terão condições de pagar 
as dívidas. Os muito endivi-
dados somam 17%, os pouco 
endividados 29,3%, já os que 
não possuem dívidas do tipo 
são 35,6%. 

O cartão de crédito con-
tinua na liderança absoluta 
como principal fonte de 
endividamento dos campo-
-grandenses (64,5%), seguido 
pelos carnês (24,5%). Finan-
ciamento de casa vem logo 
em seguida (11,7%) e finan-

Felipe Ribeiro, com assessoria

As exportações a partir 
de Mato Grosso do Sul atin-
giram a cifra acumulada no 
ano de US$ 3,8 bilhões. O 
período considera o resul-
tado obtido entre o mês de 
janeiro e outubro de 2021 e, 
comparado com os números 
de 2020, supera em 8,56% 
o desempenho registrado 
no mesmo intervalo da-
quele ano.

Os dados, divulgados 
pelo setor de estatística 
da Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvol-
vimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Fami-
liar), revelam que alguns 
dos principais impulsiona-
dores são as exportações 
de soja (35,87% da pauta) e 
celulose (21,77% da pauta), 
que lideram as negociações 
no Estado.

Ainda, de acordo com as 
informações da Secretaria 
de Comércio Exterior, do 
Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio 
Exterior, os derivados de 
soja respondem pela maior 
fatia no crescimento das 
exportações de produtos 
de origem animal, 55,9%; 
a carne de aves (33,2%) e 
carne bovina (22,97%).

Segundo o secretário ad-
junto da Semagro, Ricardo 
Senna, o milho é o único que 
não apresentou bons resul-
tados em virtude do clima. 
“O quadro é de estabilidade 
com viés de alta para a 
maioria dos produtos. A 
exceção é o milho, que apre-
sentou queda nas exporta-

ções em razão da safra ruim 
causada pelas más condi-
ções do clima. Já o volume 
exportado de soja continua 
crescendo. No geral, temos 
uma balança equilibrada, 
atestando a segurança de 
nossa economia.”

Quanto aos destinos da 
mercadoria do Estado, a 
Carta de Conjuntura nº 72 
do setor de estatística re-
vela que a China continua 
sendo o principal país com-
prador, com 47,22% dos va-
lores exportados, apesar 
de os termos percentuais 
estarem abaixo do apurado 
no mesmo período do ano 
passado (47,8%).

Para países como Egito 
e Estados Unidos, houve 
crescimento da ordem de 
63,4% e 58,82%, respectiva-
mente. Três Lagoas, muni-
cípio onde se concentram 
as fábricas de celulose, per-
manece como principal ex-
portador de produtos, com 
36,07% da pauta do Estado.

Carta de Conjuntura
As Cartas de Conjun-

tura do Setor de Expor-
tação são instrumentos in-
formativos que servem de 
fonte de referência para 
investidores, analistas de 
mercado, jornalistas e pes-
quisadores. A publicação 
é mensal, disponibilizada 
na página da Semagro na 
internet e é baseada nos 
dados do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), 
por meio da Secretaria de 
Comércio Exterior (Secex). 
(Com assessoria)

ciamento de carro (10,8%).
“Se observarmos os dados 

em relação a outubro de 2020 
(62,8%), quando estávamos 
em plena pandemia, o número 
deste ano é um pouco maior, 
mas o percentual de famílias 
com contas em atraso caiu, 
de 35,4% em 2020 para 32,6% 

este ano, o que mostra uma 
diminuição significativa da 
inadimplência. 

Mas o cenário ainda é 
de alerta”, aponta a econo-
mista do IPF-MS (Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
da Fecomércio MS), Regiane 
Dedé de Oliveira.

Em números absolutos, 
mais de 200 mil 
famílias estavam 
endividadas em outubro

Inicialmente, aumento 
do imposto na Capital foi 
anunciado em 10,05%

Marcello Casal/Agência Brasil

Va
le

nt
in

 M
an

ie
ri

Inadimplência

Taxa de famílias endividadas 
apresenta redução na Capital

Arthur 
Vasques

Advogado, mestrando em Direito e professor universitário.

Felipe Ribeiro e Beatriz Magalhães

Depois de considerar de-
sumano o reajuste de 10% 
no IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), pela pre-
feitura, a CDL-CG (Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Campo 
Grande) conseguiu o conge-
lamento do imposto por meio 
da revogação do aumento da 
alíquota, medida que foi apro-
vada pelo prefeito Marquinhos 
Trad na semana passada.

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo chegou a afirmar que 
não havia alternativas senão 
a alta do IPTU. “Não há como 
não aplicar”, disse Marqui-
nhos, que também avaliou 
uma “possível improbidade 
administrativa caso houvesse 
a renúncia de receita”. Na 
manhã de ontem (9), o projeto 
do prefeito, com a ausência 
de reajuste, foi entregue em 
regime de urgência à Câmara 
dos Vereadores e aprovado por 
unanimidade dos parlamen-
tares no mesmo dia.

Agora, o tributo muni-
cipal deve permanecer com 
a mesma taxa de cobrança 
estabelecida para o ano de 
2021, em 2,65%. A decisão to-
mada nessa terça-feira foi co-
memorada pelo presidente da 
CDL, Adelaido Vila. “Estamos 
muito felizes. Levamos essa 
demanda à prefeitura, que foi 
avaliada e ponderada.”

“O prefeito entendeu o quanto 
o reajuste poderia impactar 

para todo o campo-grandense, 
que vem enfrentando duramente 
a pandemia, e suas consequên-
-cias econômicas. Agora que es-
tamos melhorando, conseguindo 
certo fôlego, não daríamos 
conta de mais esse reajuste”, 
ressaltou Vila.

Comércio insatisfeito
Nesta semana, o jornal O 

Estado já havia falado com 
comerciantes do bairro Nova 
Lima para saber a posição 
dos lojistas sobre o reajuste 
de 10%. Muitos afirmaram que 
a alta do imposto impactaria 
negativamente nas finanças. 
“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 Robson Barbosa, 
dono de uma loja de materiais 
esportivos.

CDL critica aumento
Assim que teve conheci-

mento da elevação do percen-
tual cobrado, a CDL emitiu 
nota em seus canais e fez 
campanha criticando a medida 
da prefeitura, apresentando 
até mesmo dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística) sobre o 
alto custo de vida na Capital, 
considerado o quinto maior 
do país. O chefe da entidade 
defendeu que, caso o reajuste 
persistisse, o impacto econô-
mico seria grande.

Reajuste zero será recompensado
De acordo com Trad, não 

ocorrerão implicações em vir-
tude da renúncia fiscal. “Para 
não haver problema de respon-
sabilidade fiscal, o valor será 
recompensado com a LOA (Lei 
Orçamentária Anual).” Estimou 
ainda que a arrecadação deva 
ser ainda maior, já que, segundo 
ele, as pessoas ficam mais pro-
pensas a pagar o débito.

Por fim, o prefeito escla-
receu que o índice de inadim-
plência em relação ao IPTU 
sempre se manteve em cerca 
de um terço, mesmo antes da 
pandemia e das ações com o 
Refis. Com a desistência da 
cobrança tributária, a prefei-
tura deve ter uma renúncia de 
R$ 50 milhões. Aproximada-
mente, 450 mil contribuintes 
receberão seus carnês sem 
novo reajuste para 2022.

“Vivemos uma 
fragilidade econômica 
significativa. Campo 
Grande tem cerca de 
30 mil famílias em 
situação de miséria 

e um reajuste como 
esse ia impactar em 
todos os produtos. O 
cliente não suporta 
mais os repasses e isso 
tornaria um caos e, 

com certeza, o índice 
de inadimplência seria 
ainda maior. Portanto 
vejo essa uma decisão de 
bom senso”, afirmou o 
presidente da CDL.

Impacto seria grande se reajuste permanecesse, diz Adelaido Vila

Benefício

Devolução de 
impostos pode 
ajudar um terço 
dos brasileiros
Folhapress

Um sistema de devolução 
de impostos a pessoas mais 
pobres, mecanismo previsto 
em duas propostas de re-
forma tributária de inicia-
tiva do Congresso, pode 
beneficiar uma em cada 
quatro pessoas no Brasil e, 
ainda,  reduzir a desigual-
dade com um orçamento 
inferior ao da desoneração 
da cesta básica.

Seria possível alcançar 
72,4 milhões de pessoas que 
estão na base da pirâmide 
de renda com a devolução 
mensal de até R$ 13,22 por 
pessoa. Isso significa R$ 
52,88 no caso de uma fa-
mília de quatro pessoas com 
renda per capita mensal de 
até R$ 178.

Os cálculos são parte 
da primeira fase do estudo 
“Impactos econômicos e 
sociais do IBS-Personali-
zado”. Os responsáveis pela 
pesquisa fazem parte do 
movimento Pra Ser Justo, 
que tem, como integrantes, 
entidades a favor da uni-
ficação dos tributos sobre 
o consumo, e foi realizado 
junto com pesquisadores 
da UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais).



Campo Grande-MS | Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 ECONOMIAA8 

Copom

Adiamento

Concurso

Benefícios

Na reunião mais recente, o BC elevou a taxa a 7,75% ao ano

‘Se necessário’, diretor do BC admite 
alta acima de 1,5 ponto para a Selic

Senado adia votação para 
privatização dos Correios

Bolsonaro quer chamar 3 mil 
aprovados na PF e na PRF

Governo publica decreto 
regulamentando Auxílio Brasil

Valentin Manieri
Em entrevista ao jornal ja-

ponês “Nikkei Asia”, o diretor 
de Política Monetária do BC 
(Banco Central) , Bruno Serra, 
indicou não descartar uma nova 
aceleração do ritmo de alta da 
taxa Selic. Na mais recente 
reunião do Copom (Comitê 
de Política Monetária), o BC 
apertou o passo de 1,00 ponto 
porcentual para 1,50 ponto por-
centual, levando a taxa a 7,75% 
ao ano. Além disso, o colegiado 
indicou novo aumento de igual 
magnitude em dezembro, o que 
levaria a Selic a 9,25%. “Se for 
necessário aumentar a taxa em 
mais de 1,50 ponto porcentual, 
nós precisaremos fazer isso”, 
disse Serra, na entrevista, con-
cedida na última quinta-feira.

O diretor de Política Mo-
netária ainda reforçou que o 
BC segue mirando a meta de 
inflação de 2022, embora o mer-
cado financeiro pareça cada 
vez mais descrente do cum-
primento desse objetivo. “Nós 
ainda estamos perseguindo o 
centro da meta de 2022.”

Ontem, o Boletim Focus 
mostrou que a mediana para 
o IPCA, o índice oficial de 
inflação, de 2022 aumentou 
pela 16ª vez consecutiva, de 
4,55% para 4,63%, mais perto 
do teto (5%) do que do centro 
(3,50%) da meta. O Copom, 
por sua vez, projeta 4,10% 
no cenário básico, conforme 
a estimativa informada no 
encontro de outubro.

A CAE (Comissão de As-
suntos Econômicos) adiou 
novamente, nessa terça-feira 
(9/11), a votação do relatório 
do PL 591/2021, que permite 
a privatização dos Correios e 
atualiza o marco regulatório 
do Sistema Nacional de Ser-
viços Postais. 

Dessa vez, segundo o Se-
nador Otto Alencar (PSD-BA), 
presidente da  CAE (Comissão 
de Assuntos Econômicos), a 
votação foi adiada por causa 
de uma alteração. 

“Essa matéria está na CAE 
há mais de três meses. Nós 
já tivemos duas audiências 
públicas, que foram progra-
madas para serem realizadas. 
A iniciativa de não votar hoje 
é em razão de o senador Paulo 
Paim (PT-RS) alterar o rela-
tório que já havia sido lido 

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) afirmou que vai 
ampliar as vagas para con-
cursos públicos da PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) e da PF 
(Polícia Federal). “Se depender 
de um decreto policial, eu as-
sino”, afirmou, durante visita 
ao Paraná, no último sábado. 
As duas corporações lançaram 
concursos, no início deste ano, 
com 1,5 mil vagas para cada 
órgão. Entretanto, esperavam-
-se mais vagas. O chefe do Exe-
cutivo prometeu, por diversas 
vezes, a oferta de duas mil opor-
tunidades em cada certame.

Na saída do Palácio da Alvo-
rada, o presidente foi questio-
nado por concurseiros sobre a 
possibilidade de que mais apro-
vados sejam nomeados para a 
PF. Eles argumentam que foram 
aprovados no último certame, 
mas cortados na primeira fase 
por causa do Decreto nº 9.739, 
que determina a nota de corte. 
E pedem que o corte seja trans-
ferido apenas para a fase de 
homologação do concurso. Na 
mesma hora, Bolsonaro ligou 
para o ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres, e perguntou sobre a 
possibilidade de alteração no 
decreto. Torres respondeu que 
o processo não poderia ser al-
terado. “Estamos pensando em 
pedir uma autorização à Eco-
nomia para chamar até 100% 
do número de vagas. O que está 
muito difícil de superar é 100% 

Em edição extra do DOU 
(Diário Oficial da União), 
de segunda-feira (8/11), o 
governo federal publicou de-
creto que regulamenta o Au-
xílio Brasil, programa que vai 
entrar em vigor no próximo 
dia 17/11 e substitui o Bolsa 
Família. 

Segundo o Executivo, o 
novo programa amplia e sim-
plifica mais benefícios às 
famílias em situação de vul-
nerabilidade.

Segundo o texto, benefici-
ários que tiverem aumento 
de renda, e ultrapassar o 
limite de inclusão no pro-
grama, receberão os valores 
por apenas mais dois anos, 
isso faz parte da Regra de 
Emancipação. 

“A família beneficiária 
que deixar de receber o Au-

xílio Brasil, por vontade 
própria ou após os 24 
meses, poderá retornar 
ao programa com priori-
dade, sem enfrentar fila, 
desde que atenda aos re-
quisitos de elegibilidade”, 
escreveu a Secretaria-
-Geral da Presidência da 
República em nota.

A comunicação ainda 
destaca que, durante a 
transição entre os pro-
gramas, as famílias bene-
ficiárias do Bolsa Família 
do mês de outubro per-
manecerão na folha de 
pagamento de novembro. 
Contudo, se houver des-
cumprimento das regras 
no último mês e compro-
vadas pelo Ministério da 
Cidadania, essas famílias 
serão excluídas.

A taxa Selic é a referência dos 
juros no Brasil. É ela que serve de 
base para investimentos de renda 
fixa e operações de crédito como 
o financiamento de imóveis

Quanto às discussões 
fiscais sobre a ampliação 
do Bolsa Família, Serra 
disse que o mercado 
questiona “a estabilidade 
do arcabouço do teto de 
gastos que funcionou muito 
bem desde 2016”. O diretor 
acrescentou, segundo a 
entrevista, que um aumento 
de gasto não pode ocorrer 
sem a redução de outras 
despesas.

Sobre o cenário externo, 

conforme a entrevista 
ao “Nikkei Asia”, Serra 
disse que o início da 
normalização monetária 
pelo Federal Reserve 
(Fed, o banco central dos 
EUA) já era esperado e 
que os participantes do 
mercado se prepararam 
“muito bem”. Depois de 
injetar cerca de US$ 4,3 
trilhões na economia na 
pandemia, o Fed confirmou, 
na quarta-feira passada, 

que começará a fechar as 
torneiras.

O diretor do BC afirmou 
que é “razoável esperar” 
que a primeira alta de 
juros nos Estados Unidos 
ocorra no segundo semestre 
de 2022. Serra também 
considerou que países 
emergentes, incluindo o 
Brasil, não devem sofrer 
grande impacto quando o 
Fed iniciar a alta de juros 
norte-americanos.

Teto de gastos

para ser votado hoje”, explica.
Na última reunião da co-

missão, no dia 26 de outubro, 
a análise do projeto foi adiada 
após pedido de vista coletiva. 
O senador Márcio Bittar (PSL-
-AC), relator da matéria, não 
propôs alterações no substi-
tutivo ao texto aprovado na 
Câmara dos Deputados. Bittar 
rejeitou as cinco emendas 
apresentadas pelo senador 
Angelo Coronel (PSD-BA).

Atualmente, a iniciativa 
privada participa da explo-
ração dos serviços postais 
por meio de franquias, mas 
os preços seguem tabelas dos 
Correios, que detêm o mono-
pólio de serviços como o de 
envios de cartas e telegramas. 
Já existe, contudo, concor-
rência privada para o serviço 
de entrega de encomendas. 

das vagas”, disse. “A gente 
soltou um concurso para 1,5 
mil vagas. Chamar até 3.000 
é extremamente viável. Mais 
que 3 mil é bastante difícil”, 
explicou Torres. Encerrada a 
conversa, Bolsonaro dirigiu-
-se aos concurseiros: “Eu 
não vou fazer demagogia 
com vocês, tá? Eu vou ver se 
consigo autorização até 100%. 
Acima disso fere a lei, não é 
decreto”, afirmou.

O pleito dos concurseiros 
tem apoio de sindicalistas 
de diversos estados. Para a 
Fenapef (Federação Nacional 
dos Policiais Federais), a in-
corporação dos aprovados, 
embora fora do número de 
vagas previsto no edital, não 
comprometeria a qualidade 
do trabalho da PF. “Ao con-
trário, teremos uma economia 
muito grande, tanto de es-
forços quanto de recursos”, 
apontou o presidente da Fede-
ração, Luís Antônio Boudens. 
“Atualmente, há mais de 6 mil 
cargos vagos na PF. Os con-
cursos são caros e longos”, 
pontuou. 

O concurso da PRF ofe-
receu 1,5 mil vagas para o 
cargo de policial rodoviário 
federal. O salário inicial é 
de R$ 9.899,88. Para a PF 
também foram lançadas 1,5 
mil chances para escrivão, 
agente, delegado e papilosco-
pista. Os salários variam de 
R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74. 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,492 R$ 5,493 -0,8663
Dólar Turismo R$ 5,513 R$ 5,653 -0,9462
Euro R$ 6,345 R$ 6,346 -1,18
Libra Esterlina R$ 7,429 R$ 7,43 -1,11

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 323,08 
IBOVESPA (SP): 105.535,08 +753,95 (0,72%)

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° 30º

São Paulo                  16º           22º

Brasília 19º 28º

Rio de Janeiro 19º  23º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   31°
Dourados      21°   33°
Corumbá                23°             35°
Maracaju                 21°             34°
Ponta Porã               20°             31°
Três Lagoas              21°            31°
Mundo Novo             22°   34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens e chuva 
passageira durante o dia. À noite o 
tempo fi ca fi rme.

Umidade relativa do ar
mín.: 43% máx.: 80%

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

Boa 
  Sorte

Lotofácil (N° 2368)

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

Quina

0 4  0 8  2 6  4 4  4 6
(Nº5701)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                     0                                   0,00
QUADRA                     77                                  5.433,57
TERNO                    4.456                                                89,42
DUQUE               118.766                                                            3,35

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.400.000,00

(SORTEIO REALIZADO 08/11/2021)             (Concurso nº5700)
Quina

0 8   3 2   4 0   4 9   5 5

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

09  13  35  36  46  49  

03  09  25  32  41  48

(Nº2295)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

03 09 14 19 34 52 62

Americano/RJTime do 

(Nº1710)Timemania

LOTERIAS

(Nº528)Dia de Sorte

Mês da Sorte:  Agosto
0 4  0 5  0 9  1 3  1 7  1 8  3 1

Rateio

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2367)(SORTEIO REALIZADO 08/11/2021)

15 acertos        10                    145.765,87
14 acertos   546                         799,68
13 acertos     13334                          25,00
12 acertos    141290           10,00
11 acertos       706495                                            5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº 2234) (Sorteio realizado 08/11/2021)

20 acertos           0                            0,00
19 acertos           8                         25.454,10
18 acertos      93                    1.368,50
17 acertos              680                                               187,16
16 acertos             4133                                                        30,79
15 acertos          16026                                                               7,94

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.000.000,00

02  17   26   28 30 
38  48   53   54 61
63  65   66   72 74
75  77   79   81  90
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Mais paulistas

Caxias do Sul

Palmeiras

Galo de Belo Horizonte e Timão foram os times que mais somaram pontos nos últimos dez jogos

recebe 
confronto 

de ‘líderes’
Uma das marcas do 

Corinthians nos últimos 
jogos é a alta intensidade 
na reta final dos jogos. Dos 
últimos dez gols do Timão 
no Campeonato Brasileiro, 
nove foram marcados 
na segunda etapa. O 
último gol do Corinthians 
marcado no primeiro 
tempo foi contra o Bahia, 
com Róger Guedes, de 
pênalti. Com as alterações 
feitas por Sylvinho no 
decorrer dos jogos, o Timão 
tem aumentado seu ritmo 
nos 45 minutos finais.

Os últimos dois jogos 
na Neo Química Arena 
exemplificam como o 
Alvinegro tem crescido 
após o intervalo. Contra 
a Chapecoense, o gol da 
vitória de Róger Guedes 
saiu aos 52 minutos do 
segundo tempo, no último 

instante da partida. 
Contra o Fortaleza, o tento 
saiu aos 42, com chute de 
Cantillo.

Os números gerais 
no Brasileirão reforçam 
essa ideia. Dos 32 gols 
marcados pela equipe de 
Sylvinho na competição, 
20 (62,5%) foram no 
segundo tempo. Apenas 
12 (37,5%) no primeiro. 
“(...) No segundo tempo, 
com o cansaço, abre-se 
campo. Isso ocorreu com 
a Chapecoense e voltou a 
acontecer aqui (contra o 
Fortaleza). Quando não 
acontece o gol para te dar 
tranquilidade, você tem 
de estar insistindo, e isso 
aconteceu mais uma vez, 
e fomos premiados com 
o gol”, disse Sylvinho em 
coletiva no fim de semana.
(Com Gazeta Press)

Corinthians aposta em alta intensidade
Yago Ruda
UOL/Folhapress

Impulsionado pela retomada 
dos bons números como man-
dante, com 100% de aproveita-
mento na Neo Química Arena 
desde o retorno do público aos 
estádios, o Corinthians conse-
guiu a segunda melhor cam-
panha do Campeonato Brasi-
leiro nas últimas dez rodadas, 
atrás apenas do Atlético-MG, 
líder da Série A e favorito ao 
título nacional.

O Corinthians conquistou 18 
pontos em 30 disputados, com 
cinco vitórias, três empates e 
duas derrotas no período. Foram 
13 gols marcados e nove so-
fridos. O time fez seis partidas 
em casa, quatro delas com pú-
blico nas arquibancadas, e teve 
um aproveitamento de 89% dos 
pontos disputados ao vencer 
Palmeiras, Bahia, Fluminense e 
Fortaleza, além de empatar com 
o América-MG.

Longe de Itaquera, no en-
tanto, o rendimento não foi 
bom. A equipe perdeu para 
o Sport e para o São Paulo, 
além de ter somado empates 
com o Red Bull Bragantino 
e Internacional, dois de seus 
concorrentes por uma vaga na 
Copa Libertadores da próxima 
temporada. Fora de casa, o 
aproveitamento foi de apenas 
16% dos pontos disputados.

Mesmo assim, considerando 
todos os últimos dez jogos de 
cada um dos participantes da 
Série A, o Corinthians teve o 
segundo melhor rendimento. O 
Atlético-MG, com 20 pontos em 
30 disputados, é o melhor time 
do Brasileiro no recorte das dez 
últimas rodadas.

Na próxima rodada, o Alvi-
negro Paulistano encara jus-
tamente o Atlético-MG, no Mi-
neirão. O jogo acontecerá nesta 
quarta-feira (10), às 18h (de 
MS), e pode colocar a equipe do 
Parque São Jorge pela primeira 
vez dentro do G4 em caso de 
vitória diante do líder. 

Cuca e Atlético-MG fazem cálculos 
Cuca já confessou acordar 

de madrugada e se perguntar: 
quantos pontos faltam para ser 
campeão brasileiro? O técnico 
já tem um número na cabeça 
para o Atlético-MG conquistar 
o título. Depois da vitória por 
1 a 0 contra o América-MG, 
no domingo (7), ele percebeu 
estar perto.

“Eu adoro falar em nú-
meros porque só fico com eles 
na cabeça. Acordo de madru-
gada e é número, vai de manhã 
e são números. A gente vive 
pensando em números”, disse 
ele após o 2 a 1 obtido contra 
o Grêmio, na semana passada. 
Para o treinador atleticano, a 
meta é chegar aos 75 pontos. 

O Palmeiras ainda deve 
ter mais cinco compro-
missos até a final da Liber-
tadores. O primeiro deles 
será hoje (10), às 19h30 (de 
MS), contra o Atlético-GO 
no Allianz Parque. Depois 
de um mês, Rony voltou a 
marcar um gol na vitória do 
Palmeiras sobre o Santos 
por 2 a 0 no domingo (7). Ao 
atuar mais centralizado, tal 
como um camisa 9, o jogador 
fez uma grande partida na 
Vila Belmiro e também deu 
o passe para Raphael Veiga 
completar o placar.

A torcida do Palmeiras 
espera que o jogo seja um 
ponto de virada para o ata-
cante na temporada. Ele só 
tem três gols no Brasileiro. A 
última vez em que ele havia 
marcado foi na derrota para 
o América-MG, por 2 a 1, 
ainda pela 24ª rodada, no dia 
6 de outubro.

Já o tempo sem dar uma 
assistência era bem maior: 
quase seis meses. A anterior 
foi também em uma vitória 
por 2 a 0 em clássico, entre-
tanto contra o Corinthians, 
ainda pela semifinal do Pau-
lista, no dia 16 de maio.

Agora a comissão téc-
nica tem basicamente três 
semanas para elevar o jogo 
de Rony antes da grande de-
cisão da Libertadores contra 
o Flamengo no dia 27, em 

Montevidéu, no Uruguai.
Grande nome da última 

conquista, com 13 participa-
ções em gols na edição de 
2020, Rony claramente conta 
com a confiança do técnico 
Abel Ferreira para o con-
fronto decisivo, seja como 
ponta, seja mais centralizado.

“Uma vez, um presidente 
me chateou a cabeça por ter 
transformado um ponta em 
centroavante e depois ele o 
vendeu. Eu gosto de centro-
avantes com três caracte-
rísticas. A primeira é a do 
Rony, de ser um jogador mais 
de profundidade, com movi-
mento de facão e atacando 
as costas da defesa. Temos 
um forte de cabeça, que é o 
Deyverson, e temos um jo-
gador muito inteligente que 
é o Luiz Adriano, joga entre 
linhas e vem dar apoio, aju-
dando os colegas”, disse Abel.

“Para mim, o Rony, mesmo 
ele achando que pode ser 
ponta, é um avançado, não um 
centroavante, que nos ajuda 
em outras características. 
Todos já jogaram ou entraram 
e estão comprometidos com 
a equipe. O Rony não é o me-
lhor centroavante do mundo e 
também não sou o melhor téc-
nico, mas queremos melhorar 
a cada dia. Nos alimentamos 
de muito trabalho, muitas re-
núncias e, claro, de vitórias”, 
comentou o treinador.

Gazeta Press

O São Paulo deve voltar a 
contar com uma linha defen-
siva composta por dois la-
terais e dois zagueiros no 
duelo contra o Fortaleza, nesta 
quarta-feira, às 20h30 (de MS), 
no Castelão, pela 31ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.

Como Arboleda foi convo-
cado para defender a seleção 
equatoriana nas Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa do 
Mundo, o técnico Rogério Ceni 
deverá recorrer a Miranda e 
Léo para tentar superar o Leão 
do Pici, que briga por uma vaga 
direta para a próxima edição 
da Libertadores.

A ausência de Arboleda 
veio em boa hora para Léo. 
O lateral/zagueiro vem ga-
nhando pontos com boa parte 
da torcida são-paulina graças 
às boas atuações recentes, 
mas poderia acabar voltando 
para o banco de reservas em 
razão do status do defensor 
equatoriano e de Miranda, dois 
pilares da defesa tricolor.

Mas, mesmo não sendo co-
nhecido por usar sistematica-
mente um esquema com três 
zagueiros, Rogério Ceni optou 
por manter o trio nos últimos 
jogos, entendendo que Léo vinha 
sendo importante para o funcio-
namento da defesa do São Paulo.

Há a possibilidade de o 

Tricolor seguir insistindo no 
3-5-2, já que Diego Costa e 
Bruno Alves são as duas op-
ções para a zaga no banco 
de reservas, mas ambos não 
vivem grande momento. O se-
gundo, inclusive, tem seu nome 
ventilado fora do São Paulo 
após mais de quatro anos.

Santos  vai de Tardelli e Marinho
Uma nova mudança está pre-

vista para o jogo desta quarta-
-feira (10), contra o Bragantino, 
às 18h (de MS), na Vila Belmiro. 
Tardelli deve retomar a titula-
ridade para formar dupla de 
ataque com Marinho. 

Carille ainda será obrigado 
a fazer duas alterações na de-

fesa. O lateral-direito Madson 
está suspenso e deve dar lugar 
a Pará. O trio de zaga perdeu o 
uruguaio Emiliano Velázquez. 
Wagner Leonardo, Luiz Felipe e 
Kaiky brigam pela posição. 

Com 35 pontos, o Santos é 
o primeiro time fora da zona 
de rebaixamento. O Peixe tem 
cinco pontos de vantagem sobre 
o Juventude e conta com a recu-
peração diante de sua torcida 
para se distanciar do grupo dos 
últimos quatro colocados. Desde 
que a Vila Belmiro voltou a re-
ceber público, a equipe de Fábio 
Carille disputou quatro partidas, 
com duas vitórias (Grêmio e 
Fluminense) e duas derrotas 
(América-MG e Palmeiras).

O próximo duelo do Interna-
cional no Brasileiro está mar-
cado para esta quarta-feira (10), 
às 20h30 (de MS), no Alfredo 
Jaconi, contra o Juventude, pela 
31ª rodada do Brasileirão. Para 
esse confronto, Aguirre não terá 
à disposição Saravia e Patrick, 
que cumprirão suspensão. Na 
tarde de ontem (9), a equipe 
encerrou a preparação e viajaria 
para Caxias do Sul. 

 Ainda em recuperação de 
uma fissura na costela, o goleiro 
Daniel seguirá como desfalque 

para o Inter na partida desta 
quarta-feira contra o Juventude. 
O camisa 42 passa por avaliações 
diárias, mas não terá condições 
de retornar ao time.

Há um zelo com Daniel em 
razão da gravidade da lesão. O 
departamento médico observa a 
consolidação do osso, bem como 
ocorre a resposta do goleiro com 
o passar dos dias, se sente dores 
ou não. Qualquer restrição que 
tenha nos movimentos já o veta 
de estar em campo.

Apesar do cuidado, há con-

fiança de que o goleiro ainda es-
teja à disposição de Diego Aguirre 
na reta final do Brasileirão. Da-
niel continuará o tratamento até 
se sentir confortável para jogar. 
Ainda sem o titular da posição, 
Aguirre apostará novamente em 
Lomba. Antes contestado pelo 
retrospecto negativo no Nacional, 
o camisa 12 foi um dos prota-
gonistas da vitória por 1 a 0 no 
Gre-Nal. Não só saiu sem buscar 
a bola no fundo das redes como 
brilhou em quatro oportunidades, 
em chutes de Vanderson e Lucas 

Silva e cabeceios de Ferreira e 
Diego Souza. Daniel não será 
a única baixa do Inter. Na vaga 
de Saravia, Aguirre conta com 
Heitor e Gabriel Mercado para 
o setor. A julgar pelo clássico, o 
argentino larga em vantagem. 
No lugar de Patrick, Mauricio é o 
principal candidato.

O provável Inter tem Marcelo 
Lomba; Gabriel Mercado, Bruno 
Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; 
Rodrigo Dourado, Rodrigo Lin-
doso, Edenilson, Taison e Mau-
ricio; Yuri Alberto. (Com site ge)

Mineirão

“Se batermos nisso, dificil-
mente alguém vai alcançar”, 
projetou Cuca.

A oito rodadas do fim do 
Nacional, o time mineiro está 
com 65. Pelos cálculos de Cuca, 
faltam 10. Para o Departamento 
de Matemática da Universidade 

Federal de Minas Gerais, a 
probabilidade de o Atlético ser 
campeão é de 95,5%.

Nos últimos dez anos de 
Campeonato Brasileiro, o cam-
peão fez em média 77,8 pontos. 
São 2,8 pontos a mais (ou uma 
vitória) do que imagina Cuca. 

Neste caso, faltariam 13 para 
confirmar a conquista.

Mas os dados são variáveis. 
O Flamengo foi campeão na 
última temporada com 71. O 
Atlético precisaria de apenas 
mais duas vitórias para chegar 
a esse número. Em 2019, o 
rubro-negro carioca levantou 
o troféu com 90 pontos. Se 
ganhar os 24 pontos que ainda 
vai disputar na atual edição da 
competição, a equipe de Cuca 
atingirá os 89.

Depois de hoje, terá mais 
três jogos em casa (Juventude, 
Fluminense e Bragantino), onde 
venceu suas 12 últimas partidas 
pelo Brasileiro. Também terá 
quatro como visitante (Bahia, 
Athletico-PR, Palmeiras e 

Grêmio) até o fim do Nacional.
Também ajuda o Atlético 

o fato de seus dois principais 
concorrentes terem a preocu-
pação da Libertadores. Pal-
meiras e Flamengo decidem o 
torneio no próximo dia 27, em 
Montevidéu.

No momento, o Palmeiras 
está com 55 pontos, a 10 do 
Atlético, na segunda posição. 
O Flamengo está em terceiro, 
com 53, mas tem dois jogos a 
menos. Na teoria, se vencê-
-los, fica a seis pontos dos 
mineiros. “Vamos ter os pés 
no chão, apesar de tudo. A 
gente entendeu isso e a tor-
cida também, tanto que não a 
ouvi gritar o ‘é campeão’ em 
nenhum momento”, diz Cuca. 

São Paulo deve jogar com dois zagueiros contra o Fortaleza

Goleiro titular desfalca o Internacional mais uma vez 

Reação do Verdão envolve 
a volta por cima de Rony 

Corinthians, de 
Róger Guedes, 

busca confirmar
 de vez a boa fase
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Hulk comanda 
time atleticano ao 
título do Brasileiro

SÉRIE A – 31ª RODADAFicha técnica

Data: 

Horário: 

10/novembro

18h (de MS)

Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Braulio da Silva (SC)

Mineirão, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG
Everson; Mariano, Nathan 
Silva, Réver e Guilherme 

Arana; Jair, Allan, Zaracho 
e Nacho Fernández; Hulk 

e Diego Costa.
Técnico: Cuca.

CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, 
Gil e Fábio Santos; Gabriel, 

Du Queiroz e Giuliano; 
Róger Guedes, Gabriel 

Pereira e Renato Augusto. 
Técnico: Sylvinho.

Brasileirão
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O Eco Pantanal Extremo 2021 está com inscrições 
abertas até 5 de dezembro ou até esgotarem as vagas. A 
competição acontecerá entre os dias 10 e 12 de dezembro, 
em Corumbá – a 417 km de Campo Grande. Neste ano, 
serão disputadas seis modalidades: canoagem, corrida 
de trilha, maratona aquática, mountain bike (MTB), 
stand up paddle (SUP) e tiro prático. Todas as provas 
serão coordenadas pelas federações de cada esporte.  
A expectativa para este ano é receber pelo menos mil 
inscrições. Mais informações por meio do site http://
ecopantanalextremo.net.br/ (Com Fundesporte)

Próximo de seu primeiro título mundial de Fórmula 1, Max 
Verstappen bateu um recorde de Ayrton Senna ao conquistar, 
no domingo (7), o Grande Prêmio do México. Verstappen 
chegou a nove vitórias pela Red Bull em 2021 e, assim, se 
tornou o piloto com o maior número de triunfos em uma 
temporada com um motor Honda. Até então, a marca era 
de Senna, com oito etapas em 1988, pela McLaren. Em suas 
redes sociais, a equipe comemorou o feito e exaltou a parceria 
com a Honda. “Escrevendo um novo recorde. Max Verstappen 
ultrapassa Ayrton Senna com maior número de vitórias em 
uma única temporada com [motor] Honda.” Líder do ranking 
deste ano, Verstappen aumentou sua vantagem em relação a 
Lewis Hamilton para 19 pontos. Agora, o holandês se prepara 
para o GP do Brasil, domingo (14), em São Paulo. (Folhapress)

A brasileira Nicole Silveira fez história na segunda-
feira (8) ao conquistar a segunda etapa da Copa América 
de skeleton (uma das modalidades da Olimpíada de 
Inverno), realizada em Whistler (Canadá). A gaúcha já 
havia brilhado no último domingo, quando também ficou 
na primeira posição da etapa inicial da competição, que dá 
pontos na corrida por uma vaga para os Jogos Olímpicos 
de Inverno de 2022 (Pequim). Este foi um grande feito 
porque Nicole é a primeira brasileira a competir na Copa 
do Mundo de skeleton. Em outubro ela já havia alcançado 
o oitavo lugar num evento teste para os Jogos Olímpicos de 
Inverno de 2022 (Pequim). (Agência Brasil)

Evento de esportes radicais abre inscrições

Verstappen bate recorde de Ayrton Senna

Gaúcha vence etapas de skeleton no Canadá

7h
Bandsports - Mundial de 
Motocross: etapa de Mantova 
(corrida 1)

10h
Bandsports - Mundial de 
Motocross: etapa de Mantova 
(corrida 2)

16h30
FOX Sports e Conmebol TV -
Copa Libertadores da América 
Feminina: Capiatá x Corinthians
Conmebol TV - Libertadores 
Feminina: Universidad de Chile x 
Deportivo Cali

18h
SporTV e Premiere - 
Campeonato Brasileiro: 
Atlético-MG x Corinthians 
Premiere - Brasileiro: Santos x 
RB Bragantino 
SporTV2 e Premiere - Brasileiro 
Série B: Brasil-RS x Guarani

18h45
Conmebol TV - Libertadores 
Feminina: Alianza Lima x Real 
Tomayapo
Conmebol TV - Libertadores 
Feminina: San Lorenzo x Nacional 
(URU)

19h30
Premiere - Brasileiro: Palmeiras x 
Atlético-GO

20h30
Globo e Premiere - Brasileiro: 
Fortaleza x São Paulo
Premiere - Brasileiro: Juventude x 
Internacional 
Premiere – Brasileiro: Sport x 
América-MG 
Premiere - Série B: CRB x 
Londrina
SporTV2 e Premiere - Série B: 
Goiás x Coritiba
SporTV e Premiere - Série B: 
Vasco x Vitória 
ESPN - NBA: Detroit Pistons x 
Houston Rockets 

23h
ESPN - NBA: Miami Heat x Los 
Angeles Lakers

Veja na TV Às 17h30, na TNT, Athletico-PR x 
Ceará, pelo Campeonato Brasileiro

José Tramontin/Athletico
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Fonte: Esporte e Mídia

Eliminatórias

Feminino

Futebol americano

Partida entre Brasil e Colômbia, amanhã, terá ‘passaporte da vacina’

Jogo da seleção brasileira
é liberado para público total

Jogadores do elenco 
de Tite em treinamento 
no CT do Corinthians, 
na segunda-feira
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Gabriel Carneiro e Igor Siqueira
UOL/Folhapress

A seleção brasileira jogará 
na quinta-feira (11) com libe-
ração total de público no es-
tádio pela primeira vez desde 
o começo da pandemia. O con-
fronto com a Colômbia pela 
13ª rodada das Eliminatórias 
da Copa do Mundo do Catar 
será às 20h30 (de MS), na Neo 
Química Arena, o estádio do 
Corinthians.

Alguns dos últimos jogos 
do Brasil como mandante ti-
veram público parcial: 5,5 mil 
convidados na final da Copa 
América contra a Argentina, 
1,5 mil convidados no jogo 
suspenso contra a mesma Ar-
gentina, mas pelas Eliminató-
rias, e 12,5 mil entre pagantes 
e convidados no jogo diante do 
Uruguai, na Arena da Ama-
zônia, em outubro. Para o com-
promisso de novembro todos 
os setores estarão disponíveis 
e são esperadas aproximada-
mente 35 mil pessoas.

O Estado de São Paulo 
liberou eventos com 100% de 

ocupação desde o primeiro 
dia de novembro, e jogos do 
Brasileirão já acontecem sob 
lotação – o próprio Corin-
thians recebeu 39.734 e 36.219 
nos jogos contra Chapecoense 
e Fortaleza, respectivamente. 
No caso do jogo do Brasil, 
uma experiência iniciada em 
Manaus terá sequência: os 
torcedores precisarão apre-
sentar uma espécie de “pas-
saporte da vacinação”, além 
do ingresso comprado pela in-
ternet, para entrar no estádio.

O “Passaporte CBF” foi 
uma experiência considerada 
bem-sucedida nos bastidores 
da entidade, segundo ouviu 
o UOL. Trata-se de um docu-
mento digital que comprova 
que a pessoa está imunizada 
com duas doses ou dose única 
de vacina contra COVID-19 
ou, em caso de ciclo vacinal 
incompleto ou crianças me-
nores de 12 anos, exibe o teste 
negativo realizado até 48h 
antes do jogo. 

Monitoramento no estádio
O site “voltadopublico.cbf.

com.br” é o local em que esse 
passe livre é gerado.

A tecnologia implementada 
pela empresa “Chronus”, per-
mite ainda o monitoramento 
dos torcedores que compa-
recem aos estádios para que 
exista a certeza de que os 
jogos estão livres do coro-
navírus. “Manaus foi 100% 
seguro. Nós fazemos inqué-
rito epidemiológico antes e 
depois, e durante quatro se-
manas após o jogo estamos 
acompanhando essas pes-
soas”, diz Everton Cruz, CEO 
da empresa “Mooh!Tech”, 
que desenvolve o serviço em 
parceria com “Librepass” e 
“About Farmacêutica”.

“Se alguém teve algum 
sintoma, ou se alguém pró-
ximo à família sentiu algo, 
se algum conhecido do jogo 
teve sintomas, tudo é monito-
rado para que a gente possa 
identificar a propagação do 
vírus ou como ele está se 
comportando”, completa. O 
monitoramento do jogo contra 
o Uruguai termina nesta se-
mana, quando já começa o 

processo de saber se Brasil 
x Colômbia também foi reali-
zado em segurança.

Um dos dados colhidos em 
Brasil x Uruguai, por exemplo, 
mostra que das 12.662 pessoas 
que estiveram na Amazônia, 
menos de 2,5% não estavam 
vacinadas com as duas doses 
ou a vacina de dose única, ou 
seja, com o ciclo incompleto.

Além do jogo de quinta-
-feira, a seleção brasileira 
tem outro compromisso agen-
dado para esta janela de jogos 
na terça-feira (16), fora de 
casa, contra a Argentina. Há 
chances de a vaga para o 
Mundial 2022 ser confirmada 
nestas partidas.

Zagueiro chamado pela 1ª vez
A CBF anunciou a convo-

cação do zagueiro Gabriel 
Magalhães, do Arsenal, para 
ocupar o lugar de Lucas Ve-
ríssimo. O defensor do Benfica 
sofreu grave lesão no joelho e 
perderá o restante da tempo-
rada. Esta é a primeira con-
vocação de Gabriel Magalhães 
para a seleção principal. 

A técnica Pia Sundhage 
anunciou ontem (9) a lista das 
23 atletas convocadas para 
defender a seleção brasileira 
no Torneio Internacional de 
Futebol Feminino, em Manaus. 
A equipe enfrenta Venezuela, 
Índia e Chile, na Arena da 
Amazônia, entre os dias 22 de 
novembro e 1º de dezembro.

As experientes meio-cam-
pistas Marta e Formiga estão 
convocadas. Em contrapartida, 
a zagueira Bruna Benites, do 
Internacional, titular da equipe 
na edição das Olimpíadas, ficou 
de fora outra vez da lista da 
treinadora sueca.

Com a Copa América 2022 
em vista, a lista de Pia Sun-
dhage conta com a volta de 

três atletas que participaram 
dos compromissos diante da 
Argentina, na Data Fifa de se-
tembro: as defensoras Lauren, 
Daiane e Yasmim. 

O torneio marcará também 
a despedida de Formiga da 
seleção brasileira. Aos 43 anos, 
a meia coleciona 233 jogos com 
a Amarelinha e retorna ao time 
para um adeus à camisa que 
tanto honrou.  

Este será o último compro-
misso da seleção feminina em 
2021. O Brasil estreia no Tor-
neio Internacional diante da 
Índia, no dia 25 de novembro 
(quinta-feira). Na sequência, 
a Canarinho enfrenta a Vene-
zuela, no dia 28 (domingo), 
e encerra sua participação 

diante do Chile, no dia 1º de 
dezembro. Os horários das par-
tidas ainda serão confirmados. 

As convocadas:
Goleiras:
Letícia - Benfica (Portugal)
Lorena - Grêmio

Defensoras:
Tamires - Corinthians
Yasmim - Corinthians 
Bruninha - Santos
Antonia - Madrid C.F.F. (Es-
panha)
Daiane - Madrid C.F.F. (Es-
panha)
Erika - Corinthians
Katrine - Palmeiras
Tainara - Palmeiras
Lauren - São Paulo 

Meio-campistas:
Ary Borges - Palmeiras 
Angelina - O.L. Reign (Estados 
Unidos)
Duda - São Paulo 
Thais - Palmeiras 
Julia Bianchi - Palmeiras
Adriana - Corinthians 
Ana Vitória - Benfica (Por-
tugal)
Formiga - São Paulo

Atacantes:
Kerolin - Madrid C.F.F. (Es-
panha)
Debinha - North Carolina Cou-
rage (Estados Unidos)
Marta - Orlando Pride (EUA)
Geyse - Madrid C.F.F. (Espanha)
Giovana - Levante UD (Es-
panha). (Com CBF e Folhapress)

Da Reuters/Ag. Brasil

A seguradora State Farm 
anunciou na segunda-feira 
(8) que continuará ao lado do 
quarterback Aaron Rodgers, 
do Green Bay Packers, após 
mais um de seus patrocinadores 
cancelar o contrato após sua de-
cisão polêmica de não se vacinar 
contra o novo coronavírus.

Rodgers testou positivo para 

COVID-19 na semana passada 
e causou polêmica ao dizer a 
jornalistas em uma entrevista 
coletiva em agosto que estava 
“imunizado” ao responder a 
uma pergunta sobre se havia 
recebido a vacina.

Rodgers foi colocado na lista 
da COVID-19/reserva da NFL 
(liga de futebol americano) na 
semana passada e foi forçado 
a ficar de fora da partida de 

domingo (7) de sua equipe, que 
acabou derrotada pelo Kansas 
City Chiefs.

Em uma nota por escrito, 
a patrocinadora State Farm 
chamou o MVP de 2020 da 
NFL de “um grande embai-
xador” para a empresa. “Nós 
não apoiamos algumas das de-
clarações que ele fez, mas res-
peitamos seu direito a ter seu 
próprio ponto de vista pessoal”, 

declarou a State Farm. “En-
corajamos a vacinação, mas 
respeitamos o direito de todos 
de tomarem escolhas funda-
mentadas em circunstâncias 
pessoais”, afirmou a empresa. 

Durante o fim de semana, a 
organização Prevea Health, se-
diada em Green Bay, encerrou 
sua parceria com Rodgers, e 
reiterou seu apoio à vacina 
contra a COVID-19.

Astro da NFL recusa vacina e divide patrocinadores

Pia Sundhage convoca Formiga, que fará despedida
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Processo vai ao Senado, e presidente tem mandato até março de 2022

Câmara do 
Chile aprova 
impeachment de 
Sebastián Piñera

OMS alerta sobre nova fase de COVID-19

Garibaldo, do ‘Vila Sésamo’, 
diz que tomou vacina e 
é chamado de comunista 

Sebastián Piñera 
registra alto índice 

de rejeição da 
população chilena

 Personagem buscou 
incentivar imunização 
em crianças e foi 
alvo de críticas
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Sylvia Colombo
Folhapress

A Câmara dos Deputados 
do Chile aprovou ontem (9) a 
abertura de processo de impe-
achment contra o presidente 
Sebastián Piñera. A ação está 
ligada à aparição do manda-
tário nos chamados Pandora 
Papers, em um caso de possível 
conflito de interesses envol-
vendo a venda de uma empresa 
ligada a sua família.

Na votação, 78 deputados se 
posicionaram a favor da aber-
tura de processo, ao passo que 
67 foram contra e 3 se absti-
veram. Eram necessários 78 
votos. Aprovado na Câmara, o 
pedido de impeachment passa 
agora a ser discutido no Se-
nado. Piñera, que tem mandato 
até março de 2022 – o primeiro 
turno da eleição está marcado 
para o próximo dia 21 – só perde 
o posto caso o afastamento seja 
determinado pela câmara alta.

Para isso, seriam necessá-
rios votos de dois terços dos 
parlamentares, ou seja 29 dos 
43 senadores. Hoje, porém, a 
possibilidade de uma nova der-
rota é pequena, já que na Casa a 
aliança governista tem maioria. 
Caso ele seja realmente levado a 
deixar o cargo, quem assume até 
o fim do mandato é Rodrigo Del-
gado, hoje ministro do Interior.

Pesquisa do instituto Ipsos, 
divulgada na última semana 
mostrou que 60% dos chilenos 
se dizem favoráveis ao impeach-
ment do presidente. De acordo 
com o relatório mais recente 
do Instituto Cadem, Piñera tem 
15% de aprovação popular – a 
rejeição tem impactado também 
o candidato governista à su-
cessão, Sebastián Sichel, hoje 

em quarto lugar nas pesquisas.
A sessão na Câmara na 

segunda-feira (8) foi marcada 
por grande esforço da oposição 
para esticar ao máximo as dis-
cussões. Mais precisamente, 
até a madrugada de terça. 
Isso porque um parlamentar 
crítico a Piñera, Giorgio Ja-
ckson, cumpria quarentena 
depois de ter tido contado com 
uma pessoa infectada com o 
coronavírus e só poderia sair 
de casa após a meia-noite.

Efeito Pandora Papers
Com votos contados um a um 

de ambos os lados, a presença 
de Jackson era considerada fun-
damental pela oposição. Como 
parte da estratégia, o socialista 
Jaime Naranjo chegou ao Con-
gresso com uma pasta com 1.300 
folhas de papel. Ele discursou 
por 15 horas, fazendo pausas 
apenas para ir ao banheiro, de 
forma a prolongar a sessão e 
permitir a presença do colega 
quarentenado.                                                         

O texto acusatório aprovado 
na Câmara, apresentado pela 
oposição no começo de outubro, 
trata da “violação do princípio 
de probidade e do comprometi-
mento grave da honra da nação”. 
O processo contra Piñera teve 
início depois da divulgação dos 
Pandora Papers. A investigação 
jornalística, capitaneada pelo 
ICIJ (Consórcio Internacional 
de Jornalistas Investigativos), 
revelou que o mandatário teria 
realizado uma operação com 
potencial conflito de interesses 
envolvendo uma conta offshore 
nas Ilhas Virgens Britânicas.

A venda da mineradora Do-
minga, que pertencia à família 
do atual chefe do Executivo, 
foi fechada em 2010, ano em 

Personagem infantil co-
nhecido do seriado “Vila 
Sésamo”, o pássaro amarelo 
Garibaldo revelou que tomou 
vacina nos Estados Unidos e 
que agora se sente mais pro-
tegido contra a COVID-19. 
Porém, a postagem do perso-
nagem, que na história tem 
seis anos, causou revolta 
de negacionistas e conser-
vadores americanos que o 
atacaram nas redes sociais.

A publicação aconteceu 
no último fim de semana 
depois de os Estados Unidos 
autorizaram na terça-feira 
(2) o uso da vacina da Pfizer 
em pessoas com idade entre 
5 e 11 anos. “Eu recebi a va-
cina contra a COVID-19 hoje! 
Minha asa está um pouco 
dolorida, mas ela vai deixar 
meu corpo protegido para 
me deixar, e deixar os ou-
tros, com saúde”, escreveu 
o personagem.

As críticas começaram 
pelo governador do Texas, 
Ted Cruz. Segundo ele, trata-
-se de uma “propaganda de 
governo para crianças”. O 
Texas já esteve no pico da 
pandemia do novo corona-
vírus e se recusava a fazer 
lockdown. Mais de quatro 
milhões de pessoas tiveram 
a doença na região.

Wendy Rogers, senadora 
pelo Estado do Arizona, es-
creveu que Garibaldo seria 
comunista por incentivar 
a vacinação. Nos EUA, a 
adesão às vacinas segue es-
tabilizada em menos de 60%. 
Até outubro, o país seguia na 
faixa de 100 mil infecções por 
dia e 1.700 mortes diárias. 
O presidente Joe Biden, em 
contrapartida, elogiou a pos-
tura do personagem.

No Governo Obama, Gari-
baldo voltou à cena política 
e se uniu à campanha de 
nutrição e exercícios físicos 
promovida pela primeira-
-dama, Michelle Obama. O 
personagem amarelo co-
nhecido por gerações de 
crianças americanas era 
visto praticando corrida no 
Salão Leste da Casa Branca 
e conferindo uma tigela de 
frutas e legumes na cozinha 
presidencial em dois novos 
anúncios do governo. 

“Nossa, eu aposto que 
você poderia conseguir 
qualquer coisa que quisesse 
nessa cozinha”, afirmava 
Garibaldo em um dos anún-
cios, antes de ressaltar que 
“aqueles parecem bons” 
quando a primeira-dama 
aponta para alguns le-
gumes. (Folhapress)

Agência Brasil

O diretor-executivo do Pro-
grama de Emergências de 
Saúde da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), Mike Ryan, 
afirmou que a batalha da Eu-
ropa contra o novo coronavírus 
é uma “chamada de alerta” para 
o resto do mundo.

“É muito importante re-
fletir sobre o exemplo da Eu-
ropa, que representou mais 
da metade dos casos globais 
na semana passada, mas essa 
tendência pode mudar”, disse 
Ryan. “Basta olhar para a 
curva epidemiológica da mon-
tanha-russa para saber que, 
quando se desce a montanha, 
geralmente se está prestes a 
subir outra”, acrescentou.

No início deste mês, o 
mundo ultrapassou 5 milhões 
de mortes desde o início da 
pandemia, marca que o se-
cretário-geral da ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), 
António Guterres, chamou de 
“novo limiar doloroso”.

A circulação do vírus não 
cessou, e o aumento registrado 
de novas infeções dentro do 
território europeu demonstra a 
tendência: há uma nova onda de 
COVID-19 a propagar-se. Com 
a aproximação do inverno, es-
tação propícia à disseminação 
do Sars-CoV-2, a vigilância dos 
novos casos está na agenda dos 
governos europeus. Vários pa-

íses se preparam para retomar 
as medidas restritivas aplicadas 
antes do verão.

A Europa voltou a ser o “epi-
centro” da circulação do vírus, 
disse o porta-voz do governo 
francês, Gabriel Attal. O presi-
dente Emmanuel Macron deter-
minou que seja dada a dose de 
reforço da vacina aos franceses, 
de acordo com a imprensa local. 

Desde outubro, o país assi-
nala um aumento das infecções, 
com taxa de incidência de 62 
casos por 100 mil habitantes, 
acima do limite de alerta. O 
Parlamento aprovou na sexta-
-feira a prorrogação do passe 
sanitário até 31 de julho. 

Alemanha e Leste Europeu
Na Alemanha, o ministro 

da Saúde, Jens Spahn, anun-
ciou que todos os cidadãos 
no país serão elegíveis para 
a dose de reforço da vacina, 
logo que se passem seis meses 
da segunda dose. “A quarta 
onda da COVID-19 no país está 
agora em pleno vigor”, afirmou 
Spahn em entrevista

Na segunda-feira (8), a 
taxa de infecção diária de 
COVID-19 na Alemanha subiu 
para 201,1 casos por 100 mil 
pessoas, a maior desde o 
início da pandemia.

A nova onda na Alemanha 
reflete um aumento de casos da 
variante delta em toda a Europa, 
com a situação especialmente 

preocupante no leste do con-
tinente, onde a cobertura de 
vacinação é mais baixa.

A Romênia e a Bulgária va-
cinaram totalmente apenas 
40% e 27% dos adultos, res-
pectivamente. As novas infe-
ções também atingem níveis 
recordes na Rússia, Ucrânia 
e Grécia.

Áustria
Na Áustria, foi anunciado 

na sexta-feira (5) que as pes-
soas que não foram vacinadas 
contra a COVID-19 serão im-
pedidas de entrar em cafés, 
restaurantes e cabeleireiros. 
Qualquer evento com mais de 
25 pessoas, a partir do fim 
da próxima semana, passa a 
ser ilegal. É a resposta das 
autoridades  ao aumento de 
novas infecções para o nível 
mais alto em 2021.

A Dinamarca propôs res-
taurar o uso do “passe corona” 
digital. O documento deverá ser 
apresentado pelos dinamar-
queses para entrar em bares 
e restaurantes. A medida está 
sendo retomada para conter a 
terceira fase da pandemia de 
COVID-19 que atinge o país.

O número de infecções diá-
rias aumentou de forma cons-
tante para 2.300 nos últimos 
dias, depois de, em setembro, 
registrar apenas cerca de 200 
casos. (Com RTP - Rádio e Te-
levisão de Portugal)

que Piñera também ocupava a 
Presidência do Chile. Segundo 
a apuração jornalística, o com-
prador, amigo próximo do polí-
tico, exigiu que não fosse criada 
uma área ambiental na zona 
de operação da empresa, o que 
atrapalharia a exploração de 
minério na região.

A transação, que movi-
mentou US$ 152 milhões (R$ 838 
milhões), seria dividida em três 
parcelas, sendo que a última 
apenas seria liberada caso não 
fosse estabelecida a área de pro-
teção, requerida por ativistas. 
Na época, o governo acabou não 
delimitando a área como zona 
verde, e o pagamento, portanto, 
teria sido confirmado. O Minis-

tério Público chileno também 
investiga o caso.

O mandatário apresentou sua 
defesa por escrito, na semana 
passada, na qual afirma que 
entregou seus negócios a um 
fideicomisso em 2009. Na reali-
dade, Piñera foi dissociando-se 
de algumas de suas empresas 
apenas depois de críticas e acu-
sações reveladas pela imprensa 
a partir do início de seu primeiro 
mandato, em 2010. Ainda assim, 
o presidente afirma que o caso 
revelado pelos Pandora Papers 
não está entre eles. A concreti-
zação da venda da mineradora, 
porém, segundo a investigação 
jornalística, ocorreu nove meses 
depois da posse.

A sessão da segunda co-
meçou às 10h, com a leitura 
da peça acusatória, de 99 pá-
ginas. Na sequência, começou 
a longa fala de Naranjo, que 
enfileirou argumentos pró-
-impeachment – de impactos 
no meio ambiente envolvendo 
a operação da mineradora 
até pontos técnicos da Cons-
tituição sobre o impedimento 
de um presidente e o uso de 
contas offshore.

Nem Piñera nem seus 
apoiadores no Congresso fi-
zeram questionamentos à 
estratégia da oposição. Se-
gundo a defesa do presidente, 
como a causa discutida não 
tem mérito, apresentar um 
recurso seria reconhecer esse 
ponto. “Nossa defesa é contra 
a questão de fundo, a falta de 
mérito da acusação”, disse o 

advogado Jorge Gálvez.
Além do episódio ligado 

aos Pandora Papers, que deu 
origem ao seu processo de 
impeachment, Piñera enfrenta 
desgastes de imagem por 
causa da Assembleia Consti-
tuinte, formada após reivindi-
cações de grandes protestos 
que incendiaram o país em 
2019, e por atritos com os 
povos mapuches.

No mês passado, ele anun-
ciou a militarização de quatro 
zonas em regiões habitadas 
por esses indígenas depois 
que, em um protesto desses 
povos na capital, uma mulher 
foi morta em embate com os 
policiais. Parlamentares da 
Constituinte pediram uma 
investigação sobre possíveis 
abusos cometidos pelas forças 
de segurança chilenas. 

Protestos aumentaram em 2019 Re
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O ataque costuma aumentar 
no fim do ano. A Black 
Friday é o Natal dos 
criminosos na internet
Tiago Tavares, da organização Safernet

GERAL

Até mesmo quem 
tem experiência 
em compras  
on-line tem caído 
nos novos golpes

Reprodução/Folha de S.Paulo

Resquícios 8 anos

Internet

Em alguns casos, sites golpistas chegam a pedir senha do cartão de crédito dos clientes após compras

Mais de 30% dos empreendedores brasileiros 
iniciaram tratamento psicológico na pandemia

Primeira fase do vestibular da 
Unicamp tem menor abstenção

Criminosos criam sites e apps falsos na 
véspera da Black Friday para aplicar golpes
Paula Soprana
Folhapress

A chegada da Black Friday 
estimulou a criação de páginas 
e aplicativos fraudulentos 
para captar dados bancários 
e outras informações pessoais 
de consumidores na internet. 
Comum em datas comerciais, 
o golpe on-line ganha sofisti-
cação, e as imitações de sites, 
aplicativos e perfis de em-
presas em redes sociais estão 
cada vez mais fidedignas.

Levantamento da Axur, 
empresa de cibersegurança 
que atende grandes empresas 
de comércio eletrônico e va-
rejo, aponta para aumento de 
80% de casos de phishing no 
terceiro trimestre deste ano 
na comparação com os três 
meses anteriores. Phishing 
(de fish, peixe) é a prática de 
“pescar” o usuário de internet 
para que ele clique em um link 
malicioso.

Perfis falsos de redes so-
ciais atribuídos a marcas têm 
sido o principal meio de atu-
ação de criminosos. Depois, 
vêm os aplicativos e os sites, 
em menor proporção. Mar-
cela Burrattino foi vítima de 
páginas e perfis fraudulentos 
na hora de vender e comprar 
produtos online. Anunciou um 
iPhone por cerca de R$ 2.000 
no Mercado Livre. Nas horas 
seguintes, começou a receber 
mensagens no WhatsApp de 
diferentes interessados.

Golpes incrementados
Um deles chamou mais a 

atenção. Disse que já havia 
comprado o produto e que iria 
de Uber até sua casa para 
pegar o aparelho. Para com-
provar, enviou uma mensagem 
com o printscreen de um e-
-mail encaminhado para ela. O 
conteúdo do e-mail tinha visual 
idêntico ao do Mercado Livre, 
mas Marcela desconfiou porque 
seu aplicativo não indicava que 
a transação havia ocorrido.

“Resolvi colocar outro en-
dereço de e-mail na área de 
contato, completamente des-

vinculado da conta do Mer-
cado Livre. As confirmações 
de venda começaram a chegar 
nesse e-mail e entendi que se 
tratava de um golpe”, diz.

As confirmações de paga-
mento no site são enviadas de 
forma automática aos e-mails 
cadastrados por usuários. No 
caso do Mercado Livre, a men-
sagem é disparada assim que 
o pagamento é efetuado. Ao in-
cluir um endereço sem relação 
alguma com a plataforma, Mar-
cela confirmou que os golpistas 
estavam enviando mensagens 
manualmente.

“Nunca mais coloquei nada à 
venda na internet. Eu trabalho 
com e-commerce, sei tudo sobre 
isso, e caí em golpes que foram 
benfeito”", diz.

Em outra ocasião, clicou 
em um link encaminhado pelo 
WhatsApp e foi direcionada a 
um site aparentemente idêntico 
ao das Americanas. Se inte-
ressou por uma TV com 78% 
de desconto.

Além da mesma identidade 
visual (cores, logo, disposição 
dos ícones), a página continha 
informações de rodapé iguais 
ao do site oficial e diversas 
avaliações de usuários que su-
postamente haviam comprado 
a televisão, com comentários 
elogiosos e estrelinhas.

Marcela só evitou cair na 
fraude quando o site solicitou 
a senha de seu cartão – sites 
de compra não exigem senhas 
de cartões.

“Esqueça a velha ideia de 
checar a veracidade de uma 
página apenas tentando encon-
trar erros de português. Isso 
não existe mais. As páginas 
não têm mais erros, vêm com 
o cadeadinho de segurança e o 
‘https’ [um indicativo de que a 
URL é segura]”, afirma Thiago 
Bordini, diretor na área de 
inteligência contra ameaça ci-
bernética da Axur.

Até bancos
O relatório da Axur mostra 

3.020 páginas falsas com 
menção a marcas de e-com-
merce no último trimestre 

deste ano. Bancos e empresas 
do setor aparecem com 34,5% 
das incidências.

O mote, no segundo caso, 
também é a Black Friday. Perfis 
falsos de fintechs e bancos 
anunciam limites em cartões de 
crédito, condições especiais de 
parcelamento e outros benefí-
cios a serem contratados antes 
do evento de varejo on-line.

O relatório é realizado a 
partir do rastreamento diário 
na web superficial e na deep 
e dark web (cujas páginas 
não são indexadas em busca-
dores como o Google) de links 

fraudulentos que possam vir a 
afetar a base de cerca de 200 
clientes da empresa. Trata-
-se de uma amostra do setor 
privado, portanto representa 
uma tendência, não uma esta-
tística oficial.

O Cert.br (Centro de Es-
tudos, Resposta e Tratamento 
de Incidentes de Segurança no 
Brasil), um grupo de resposta 
a incidentes de segurança na-
cional, mantido pelo Comitê 
Gestor da Internet, indica que 
as fraudes representaram 
apenas 5% dos ataques repor-
tados na internet em 2020.

O primeiro lugar, com 60%, 
ficou com o scan – varreduras 
em redes de computadores 
com o intuito de identificar 
quais computadores estão 
ativos e quais serviços estão 
sendo disponibilizados por 
eles. É um dos passos do agora 
chamado ransomware, crime 
cada vez mais popular em que 
dados de grandes empresas 
são sequestrados e liberados 
somente mediante pagamento.

Embora o phishing diminua 
ano a ano frente a outros ata-
ques, ele sempre volta a ter re-
levância em datas comerciais.

“O ataque costuma au-
mentar no fim do ano. A Black 
Friday é o Natal dos criminosos 
na internet”, diz Tiago Tavares, 
da organização Safernet.

O PhishTank, um site que 
reúne denúncias de phishing 
de todo o mundo, mostra o es-
mero da imitação de algumas 
páginas. Criminosos conse-

guem reproduzir fielmente 
páginas como a da Amazon. 
Só é possível identificar que 
se trata de uma fraude ao 
verificar o endereço da URL, 
que inclui outras palavras e 
caracteres.

Segundo especialistas, 
é cada vez mais comum a 
compra por criminosos de 
domínios semelhantes ao de 
marcas originais (um exemplo 
seria “aamazon”, com dois ‘a’) 
e de palavras-chave ligadas a 
produtos, para impulsionar as 
páginas no Google. As gangues 
também compram anúncios e 
conseguem, assim, promover 
seus links para que apareçam 
antes nos resultados de busca.

É, portanto, mais seguro, 
ao menos no período da Black 
Friday, não clicar no primeiro 
resultado da página ou voltar 
a acessar os sites como nos 
primórdios da internet: www.
enderecodesejado.com.br.

Sílvia Haidar
Folhapress

Desde o primeiro se-
mestre de 2020, a pandemia 
da COVID-19 tem impactado 
trabalhadores de diferentes 
setores com demissões, mu-
danças de local de trabalho e 
reduções salariais.

Para mapear os efeitos 
desse cenário entre os em-
preendedores brasileiros, a 
Troposlab, empresa especiali-
zada em inovação, em parceria 
com a UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), re-
alizou pelo segundo ano con-
secutivo um estudo sobre a 
saúde mental das pessoas que 
atuam nesse setor.

A pesquisa revela que 
30,13% dos entrevistados 
iniciaram acompanhamento 
psicológico durante a crise 
sanitária. Além disso, 53,5% 
dos participantes disseram 
ter sido diagnosticados com 
ansiedade, e 11,22% com de-
pressão – as avaliações foram 
realizadas por profissionais 
especializados. O levanta-
mento contou com a partici-

pação de 312 empreendedores 
de vários estados do país.

Quando comparado ao es-
tudo realizado no ano passado, 
foi possível perceber que, pro-
porcionalmente, houve uma 
maior quantidade de pessoas 
que começaram a utilizar me-
dicamentos psiquiátricos em 
2021 – 26% neste ano, ao passo 
que 16% alegaram tomar esse 
tipo de medicação em 2020. 
A atual edição da pesquisa 
mostra também que o início 
do uso de ansiolíticos entre 
empreendedores saltou de 6% 
para 10%, e de antidepressivos 
de 3% para 8%, em relação ao 
ano anterior.

De acordo com Marina Men-
donça, sócia e diretora de cul-
tura da Troposlab, existe uma 
conexão significativa entre o 
sofrimento psicológico e a 
queda da renda dos empreen-
dedores. “No geral, é possível 
observar que empreendedores 
que reportam queda na renda 
também estão classificados 
com mais frequência com sin-
tomas moderados e severos 
de ansiedade ou depressão. 
Em relação ao estresse, pes-

soas que respondem que ti-
veram queda na renda também 
apresentam mais sintomas se-
veros”, afirma.

O estudo observou ainda 
que, no ano passado, 51,1% 
dos empreendedores tiveram 
a vida afetada pela pan-
demia, mas que se sentiam 
bem a maior parte do tempo, 
ao passo que 24,9% dos em-
preendedores afirmaram 
que foram muito afetados. 
Já em 2021, 53,31% dos res-
pondentes sentem que foram 
afetados e 21,49% muito afe-
tados. Isso demonstra que 
não há diferenças significa-
tivas entre os períodos.

Quanto à percepção geral 
dos participantes sobre a pan-
demia, a maioria diz consi-
derar o ambiente mais incerto 
(73,72%), mas os índices de 
2021 são um pouco menores do 
que os de 2020. Em contrapar-
tida, 77,89% afirmam possuir 
habilidades para lidar com os 
desafios impostos pela crise 
sanitária, afirmação que se 
mantém semelhante aos dados 
do ano passado

Os resultados continuam a 

apontar que as mulheres apre-
sentam maior intensidade de 
sintomas severos para ansie-
dade (12,50%), quando com-
paradas aos homens (2,84%), 
estresse (7,35% contra 1,13%) 
e também maior prevalência 
de depressão (6,61% contra 
2,84%).

“Nosso objetivo é aprender 
sobre o empreendedor. Per-
cebemos lacunas de conhe-
cimento sobre como ele se 
desenvolve, sua personali-
dade, saúde mental e outros 
elementos que impactam suas 
escolhas e desempenho nos 
projetos empreendidos. Em 
nossa visão, gerar conheci-
mento sobre esses elementos 
pode nos ajudar a construir 
um ambiente de negócios mais 
sustentável”, diz Mendonça.

“Essa pesquisa é um de 
nossos esforços e entregas 
para esse ecossistema. Para 
que ele nos aproxime de 
parceiros e provoque novas 
iniciativas que gerem frutos 
para a ciência no Brasil e 
para o desenvolvimento sau-
dável de nosso ambiente de 
negócios e inovação.”

Flavia Albuquerque 
Agência Brasil 

A primeira fase do Ves-
tibular Unicamp 2022 (Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas), realizada no fim de 
semana, teve a menor abs-
tenção dos últimos oito anos 
com o percentual de 7,7%. 
Dos 62.398 inscritos, compa-
receram 58.425 candidatos. 

O exame foi aplicado em 
36 cidades do país e abordou 
temas atuais, priorizando a 
contextualização e a leitura. 
O gabarito oficial será dispo-
nibilizado pela Comissão Per-
manente para os Vestibulares 
nesta quarta-feira (10).

De acordo com o coorde-
nador da Comvest, professor 
José Alves de Freitas Neto, 
um dos motivos para a baixa 
abstenção pode ser a con-
fiança dos estudantes em re-
alizar o vestibular. 

Em razão do contexto de 
pandemia, foram feitas ade-
quações na prova, que passou 
a ter 72 questões ao invés de 
90. O tempo para a realização 
do exame também foi ampliado 
em uma hora. “Tudo trans-
correu muito bem. Podemos 

dizer que realizar um vesti-
bular como este é uma forma 
de renovar a esperança na 
universidade”, disse Neto.

Múltipla escolha
Segundo a Comvest, a prova 

da primeira fase foi composta 
de 72 questões de múltipla 
escolha, de Língua Portuguesa 
e Literaturas de Língua Portu-
guesa, Matemática, História, 
Geografia, Física, Química, 
Biologia e Inglês.

“As questões abordaram 
temas relevantes para o de-
bate social pela ótica de dife-
rentes disciplinas. Memória 
indígena, refúgio, preço da 
gasolina, vacinas, fake news 
e biomas foram alguns dos 
temas. São temáticas que são 
abordadas na escola, mas ten-
tamos ligar essas temáticas a 
demandas sociais concretas”, 
afirmou a coordenadora aca-
dêmica da Comvest, Márcia 
Rodrigues de Souza.

A segunda fase será re-
alizada nos dias 9 e 10 de 
janeiro de 2022. As provas 
de Habilidades Específicas 
para alguns cursos serão 
feitas de 13 a 15 de janeiro 
de 2022, em Campinas.



Com histórias 
emocionantes 
e situações 
inusitadas, 
“Bom Velhinho” 
fala sobre amor 
à profissão e 
os encantos da 
magia do Natal
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Marcelo Rezende

Com a proximidade das festas de fim de 
ano, a cidade fica mais enfeitada e bonita. 
O clima natalino já se faz presente em lojas 
e nos shoppings da Capital. Para entrar 
neste clima de esperança e positividade, 
o caderno Artes&Lazer foi conversar com 
Silvio Fernando Degaspari, o ex-professor 
que exerce a nobre função de ser o Papai-
Noel do Shopping Bosque dos Ipês, com sua 
esposa Marycleis Silveira Degaspari, que 
atua como Mamãe-Noel.

Natural de Rio das Pedras, no Estado 
de São Paulo e criado em Santa Cruz do 
Rio Pardo, também em São Paulo, Silvio 
adotou Campo Grande como sua cidade há 
32 anos e há mais de duas décadas trabalha 
como Papai-Noel em shoppings e festas 
particulares. Silvio conta como iniciou a 
carreira. “Tudo começou com uma festa 
de encerramento da pré-escola do Colégio 
Oswaldo Cruz, eu dava aula lá, mas era novo 
e usava barba falsa. Lá se vão mais de 22 
anos nesse trabalho.”

Segundo Silvio, ser Papai-Noel é um 
dom, embora existam cursos específicos 
em grandes centros, como São Paulo e 
Rio de Janeiro. “Eu vi alguma coisa sobre 
essas escolas e curso, mas acho que isso 
vem com a gente, a gente nasce com isso. 
No meu entendimento, um Noel preparado 
por um curso não realizaria um trabalho 
de coração. Até minha mulher queria me 
inscrever não quis não”, salienta.

Momentos marcantes
A magia do Natal mexe bastante com 

os pequeninos, e o que não faltam são 
histórias bonitas. Degaspari contou duas 
delas marcadas por muita emoção. “Tinha 
um menino que teve paralisia cerebral, 
ele não andava direito. Conheci ele num 
lugar onde eu estava trabalhando e acabei 
fazendo amizade com a família. Eu fui à 
casa dele vestido de Papai-Noel. Ele tinha 
um pouco de dificuldade para falar. Ele 
passou a fazer um tratamento e eu estava 
trabalhando em um hipermercado, quando 
ele chegou lá com sua mãe. Ele estava num 
andador, mas até então a fisioterapeuta 
dele tinha dito que ele ia ficar dois anos 
no andador e mais dois anos na muleta em 
recuperação.”

 “Foi então que disse a ele que eu iria 
em sua casa, dentro de 15 dias,  e que eu 
queria que ele abrisse a porta pra mim.  
É inacreditável, quando fui lá e toquei a 
campainha ele veio me atender. Mesmo 
cambaleando, foi ele quem abriu a porta 
pra mim. A fisioterapeuta também não 
acreditou na situação. Eu ainda tenho 
contato com a família, eu achei isso muito 
lindo”, relata Silvio com emoção na voz.

O Papai-Noel lembra também de outro 
episódio que marcou sua vida. “Tem a 
história de uma garotinha. Um dia uma 
mãe chegou para mim e me pediu que 
conversasse com a sua filha. A menina tinha 
dificuldades para dormir e passava a noite 
toda acordada, isso era bastante custoso 
para a mãe, que também passava as noites 
acordadas e tinha de trabalhar bem cedo.”

“Concordei em ajudar, na hora em que 
a mãe trouxe a menininha, nessa época 
podia pegar a criança no colo; a pequenina 
sentou no meu colo e eu perguntei por que 
ela não dormia. Ela começou a chorar e 
a gritar, parecia que eu estava matando 
ela. Começou a juntar gente em volta, e eu 
fiquei numa situação que eu não sabia o que 

Papai Noel

fazer. Aí ela acalmou e me disse que tinha 
medo de dormir. Eu falei a ela que dali em 
diante, o Papai-Noel cuidaria dela para que 
ela pudesse dormir. No outro dia a mãe dela 
veio me contar que elas chegaram em casa 
naquela noite, e quando ia para o quarto 
com ela, a pequenina falou ‘Não, mamãe, 
pode ir, o Papai-Noel vai cuidar de mim’. 
Acredita em um negócio desse; a mãe foi 
lá me contar”, relatou Silvio.

Jogo de cintura
“Existem situações em que as crianças 

pedem coisas inusitadas, é muito bacana. 
Eu sempre digo, você tem de abrir o seu 

coração nisso mesmo, não é apenas uma 
pessoa querer se achar que é o Papai-Noel. 
É um dom, eu nasci com isso e eu não tenho 
filhos”, acrescentou o Papai-Noel.

Como em todos lugares, existem as 
crianças mais travessas e que chegam 
até a desmentir a existência do “Bom 
Velhinho”. Silvio relatou alguns desses 
acontecimentos. “Tem uns que falam que 
não acreditam, que eu sou de mentira, mas 
a gente sempre tira de letra, conversa e fala 
que é para o coração, por alegria e a gente 
vai levando.” 

“Teve um caso em que eu fui em um 
apartamento, e já tava liberada a minha 

entrada, então cheguei lá já toquei no 
apartamento e já entrei, o menininho 
perguntou como é que eu tinha entrado 
sem o porteiro avisar, aí eu disse que eu 
era mágico, que entrava em todo lugar, e 
ele perguntou das renas, e eu falei que as 
renas estavam escondidas lá no topo do 
prédio, que elas não podem ver gente que 
elas assustam e eu jogo um ‘pozinho’ nelas 
e elas ficam bem pequenininhas e quando 
eu vou sair de novo eu jogo o ‘pozinho’ e 
elas voltam normal.” 

O que Silvio não esperava era que o 
garotinho não daria trégua, enquanto não 
visse as renas mágicas, e queria isso a 
qualquer custo. “Ele queria ver na hora 
em que eu fosse embora. A gente costuma 
carregar lanterna no carro, e o apartamento 
era de frente pra rua. Eu desci com a minha 
esposa e peguei a lanterna, falei que ele não 
veria as renas, e que veria apenas luzes, 
pois elas são muito rápidas. Botei a lanterna 
do pisca e apontei pro apartamento deles, a 
gente escutava ele gritar que eram as renas. 
É preciso ter jogo de cintura. Você entra em 
cada sinuca, tem de ter jogo de cintura que 
você não imagina.”

Natal em Família
O ex-professor e agora Papai-Noel lembra 

de uma época quando o Natal era mais 
simples e não tinha a celebração que é 
realizada hoje. “Eu tive uma infância que 
não tinha essas coisas em casa, não era 
tão abastada assim, não tinha essa coisa de 
natal, porém nunca faltou nada. A família 
era de Piracicaba e Rio das Pedras, a gente 
era criado em Santa Cruz, era muito familiar 
junto, era praticamente só a família mesmo, 
então não tinha muito essa coisa de curtir 
Natal, de fazer ceia, não”, explica.

Hoje em dia, o sucesso de Silvio e Marycleis 
é celebrado por seus familiares, e embora o 
casal não tenha filhos, sobra tempo para 
fazer a alegria dos parentes que moram no 
interior de São Paulo. “Eu não tenho filhos, 
mas minha família adora. Todos os meus 
irmãos curtem, a minha sobrinha já tem filhos 
e ela liga pra mim e me chama de Papai-Noel, 
eu mando foto pra elas, eu estive lá a uns anos 
atrás, levei a roupa e vesti para tirar foto com 
elas, a minha família gosta muito disso.”

Amor acima de tudo
Não existe uma receita para ser um bom 

Papai-Noel, mas Silvio enumerou alguns 
pré-requisitos para quem quer ser o “Bom 
Velhinho”. “Procure ser simpático com 
todo mundo, atender bem as crianças e 
principalmente, conversar, interagir com 
elas, perguntar as coisas, e algumas vezes 
elas farão perguntas a você. Tem gente 
que responde seco, mas tem de ser muito 
carinhoso, delicado e fazer com amor. Tem 
de ser de coração. É preciso ter muito amor 
por esse ofício”, finaliza Silvio Degaspari, o 
Papai-Noel do Shopping Bosque dos Ipês. 

Vida de
Papai Noel

fazer. Aí ela acalmou e me disse que tinha 
medo de dormir. Eu falei a ela que dali em 
diante, o Papai-Noel cuidaria dela para que 

coração nisso mesmo, não é apenas uma 
pessoa querer se achar que é o Papai-Noel. 
É um dom, eu nasci com isso e eu não tenho 

entrada, então cheguei lá já toquei no 
apartamento e já entrei, o menininho 
perguntou como é que eu tinha entrado 
sem o porteiro avisar, aí eu disse que eu 
era mágico, que entrava em todo lugar, e 
ele perguntou das renas, e eu falei que as 
renas estavam escondidas lá no topo do 
prédio, que elas não podem ver gente que 
elas assustam e eu jogo um ‘pozinho’ nelas 
e elas ficam bem pequenininhas e quando 
eu vou sair de novo eu jogo o ‘pozinho’ e 
elas voltam normal.” 

O que Silvio não esperava era que o 
garotinho não daria trégua, enquanto não 
visse as renas mágicas, e queria isso a 
qualquer custo. “Ele queria ver na hora 
em que eu fosse embora. A gente costuma 
carregar lanterna no carro, e o apartamento 
era de frente pra rua. Eu desci com a minha 
esposa e peguei a lanterna, falei que ele não 
veria as renas, e que veria apenas luzes, 
pois elas são muito rápidas. Botei a lanterna 
do pisca e apontei pro apartamento deles, a 
gente escutava ele gritar que eram as renas. 
É preciso ter jogo de cintura. Você entra em 
cada sinuca, tem de ter jogo de cintura que 
você não imagina.”

Natal em Família
O ex-professor e agora Papai-Noel lembra 

de uma época quando o Natal era mais 
simples e não tinha a celebração que é 
realizada hoje. “Eu tive uma infância que 
não tinha essas coisas em casa, não era 
tão abastada assim, não tinha essa coisa de 
natal, porém nunca faltou nada. A família 
era de Piracicaba e Rio das Pedras, a gente 
era criado em Santa Cruz, era muito familiar 

Papai NoelPapai NoelPapai NoelPapai Noel
Veja onde vai ter a presenca do 
Papai Noel nos shoppings da cidade
  Shopping Campo Grande
De terça a sábado das 14h às 22h e aos 
domingos das 14h às 20h. 

  Shopping Norte Sul Plaza
O Papai-Noel chega ao Norte Sul Plaza no sábado 
(13) e estará à disposição do público de segunda 
a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos, das 
13h às 20h. No dia 24 de dezembro, das 9h às 
18h, na Praça de Eventos.  

  Shopping Bosque dos Ipês
Todos os dias, das 12h às 20h. Aos sábados e 
domingos tem a presença da Mamãe-Noel. Na 
semana do Natal, de 20 a 23 de dezembro, das 
14h às 21h, e no dia 24 de dezembro, das 12h 
às 18h.

  Pátio Central Shopping
A chegada do Papai-Noel acontecerá no dia 13 
de novembro, às 11h. O funcionamento é de 
segunda a sábado, das 8h às 19h, e a praça de 
alimentação segue até as 20h.

Jingle bells 
Silvio Degaspari atua 
como Papai-Noel 
há 22 anos e se 
orgulha de alegrar 
os pequeninos



Carolinne Vitória Aguiar Lobo, aluna do 8º ano do 
Ensino Fundamental da Escola do Sesi de Campo 
Grande, foi a terceira colocada na Feira de Ciências e 
Tecnologia do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. 
Ela destacou-se na categoria de Ciências Biológicas 
e da Saúde com um projeto que prevê o desenvolvi-
mento de um aplicativo de compra de lanches, para 
a hora do recreio, a fim de otimizar filas, acelerar o 
processo de compra do alimento e evitar que alunos 
levem dinheiro em espécie à escola.    
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

NO MESMO DIA              

ESTANTES              

CORDA TODA   

ERVA   

AGONIA   

BEM ISTO!   

CAUTELA           

CONTRAPONTO         

DECIBÉIS      

NA CABEÇA   

Inteligente não é quem sabe para onde ir, mas quem 
aprendeu para onde não deve voltar.    

Quem virou um adepto do nosso famoso tereré é o ator 
Marcos Palmeira, 58, que está na região de Aquidauana 
participando das gravações do remake da novela Pantanal. 
O homem não fica mais que uma hora sem a guampa na mão.   

É legítimo o direito de Deltan Dalagnol, 41, ex-membro 
do Ministério Público, de desejar entrar na política. No 
entanto, demonstra o caráter parcial e previamente inten-
cionado de muitas de suas opiniões e ações acusatórias 
contra políticos de forma geral. 

O presidente da Associação dos Criadores de MS 
(Acrissul), Jonathan Pereira Barbosa, acelera o passo 
para garantir um evento espetacular na próxima Expo-
grande, de 20 a 30 de abril de 2022. Uma das providências 
mais importantes, o isolamento acústico do Parque de 
Exposições Laucídio Coelho terá suas obras iniciadas em 
breve. Essa é uma das condições definidas pelo Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado entre a entidade e o 
Ministério Público, em 2021, 

Martinho Lutero, pai espiritual da Reforma Protestante, 
nasceu no dia 10 de novembro de 1483, em Eisleben, na Ale-
manha. A 1507, tornou-se monge católico, mas divergiu da 
Igreja, fundando o movimento que deu origem ao protestan-
tismo e se espalharia por todo o mundo. Ao ser confrontado 
pelo papa por causa de suas posições, Lutero disse esta frase 
genial: "Não posso nem quero retratar-me de nada, porque 
fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável". 
Morreu aos 62 anos, na sua cidade natal.   

Meu Deus, bela matéria mostrou, na sexta-feira 
(05), na Rede Globo, em momento de bom jornalismo, 
toda a trajetória de Marília Mendonça, que nos deixou 
num trágico acidente aéreo em Minas Gerais! Material 
foi exclusivo! O Brasil ainda chora essa perda!  

“Un camino a los cantos sagrados”. Em português: “Um 
caminho aos cantos sagrados”. Esse é o título da primeira 
obra literária da jornalista e escritora Ana Carla Loureiro, 
trazendo “trechos de uma longa jornada de trabalho pessoal 
e de uma pesquisa inédita, com cânticos de cura milenares 
dos povos originários”, como ela própria define. O livro 
nasceu em terras argentinas (Editora Aguava), com tra-
dução de Monica Herrero, suporte da jornalista portenha 
Veronica Podestá e desenho de Neo Avila.   

Corumbaenses e ladarenses vivem o prenúncio de 
uma campanha eleitoral que promete. Por motivos in-
teressantes. Um deles é o caminhão de bondades que 
algumas das pré-candidaturas colocam nas ruas, com 
promoções, presentes e atrações mil para chamarem 
atenção. Uma das pré-candidatas que estão nessa fita 
é Gláucia Iunes (Podemos), cunhada e copartidária do 
prefeito Marcelo Iunes, 50. Ela tá que tá!   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Com argumento estribado em letra constitucional 
que permite o livre exercício de qualquer atividade 
econômica, o juiz Francisco Chagas Barreto Alves, 
da 2ª Vara da Fazenda Pública, comarca de Fortaleza, 
determinou a legalidade do jogo do bicho no Ceará. 
Caberá à Loteria Popular LTDA, nome oficial do Banco 
Paratodos, sua exploração. Se a moda pegar…   

O juiz de Direito Marcelo Campos e a esposa, arquiteta, Melissa Campos.   Juliana Carvalho e o marido, empresário, Paulo Constantino.   

A advogada Soraya Epelbaum e a pecuarista Mila Dalpasquale.

O empresário Cláudio Godoy e a esposa Rosana Ayoub Godoy.   

Mariucha Chadid Marins e a mãe, Marilu Guimarães.  

INTELIGÊNCIAS    
É muito triste a situação de saúde da excelente cantora 

canadense Celine Dion, 53. Obrigada a adiar vários shows 
nos Estados Unidos, submete-se a rigoroso tratamento para 
combater grave doença que se manifesta em espasmos 
musculares, desidratação e até anorexia, resultando em 
profunda fraqueza, que a impede até de levantar-se da cama.  

As aldeias Jaguapiru e Bororó, em Dourados, vêm 
tirando o sono das autoridades de saúde do Estado por 
estarem vivendo um surto de Covid. Com casos de coro-
navírus espalhando-se entre os indígenas, comunidades 
e lideranças têm sugestionado que as aulas presenciais 
continuem suspensas nas aldeias em Mato Grosso do Sul.   

Para dar mais agilidade aos processos por parte do 
Ministério Público, o Procurador-geral de Justiça de Mato 
Grosso do Sul, Alexandre Magno Lacerda, protocolou pro-
jeto de lei que cria duas vagas de Procurador. O motivo é 
que o TJMS (Tribunal de Justiça) também passará a ter 
mais dois desembargadores.  
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Rust

Literatura

Cineasta pode ter de amputar 
braço após picada de aranha

Febraro de Oliveira, escritor prodígio 
de MS, lança romance “Uirapuru”
Esta é a quinta publicação do autor que já teve 
obra premiada e livros entre os mais vendidos

O premiado Febraro de 
Oliveira é ator, escritor e 
poeta. O jovem escreve 
poemas desde criança
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Semana passada, li no 
nosso grupo da União Bra-
sileira de Escritores/MS, um 
pequeno texto escrito por 
uma das nossas associadas, 
Dra. Gláucia Silva Leite, que 
também é uma atuante ju-
rista. Com apenas seis li-
nhas, essa autora fez uma 
poética reflexão, que, com 
sua autorização, compartilho 
com vocês: Dia desses, tomei 
conhecimento que sou um 
bocadinho egoísta e escrevi 
esta tontice que segue: Na 
minha condição de rábula, 
não gostaria que os poetas 
sofressem, tampouco os es-
critores de qualquer cate-
goria. Em minha mente lega-
lista, já instituí uma lei proi-
bindo isto. Mas é de emoções 
que eles vivem, com altos 
e baixos é que traduzem a 
humanidade. 

Tão triste como o zangão 
que morre após gozar des-
caradamente com a Rainha 
da colméia, pois sabe que 
é da sua morte que virá a 
continuação da espécie. De-
sisto, então, da lei; prefiro, 
de forma egoísta, apenas 
gozar o encanto dos poemas. 
Que sofram, pois, os poetas! 
Confesso que durante muito 
tempo, ainda na minha ima-
turidade, sempre achei uma 

grande injustiça o fato de o 
zangão ter que se sacrificar 
para possibilitar a continu-
ação da espécie. 

Que abelha malvada! Com 
o passar dos anos, estudando 
mais profundamente a socie-
dade apicular, aprendi sobre 
a perfeita divisão de tarefas 
que nela existe, sendo execu-
tadas de modo cooperativo, o 
que deixou meu coração ali-
viado, pois como bem afirmou 
Montesquieu: O que não for 
bom para a colmeia também 
não é bom para a abelha, de 
modo que meu julgamento 
sobre a Abelha Rainha 
mudou; passei também a con-
cordar com uma das mais 
representativas escritoras 
de MS, Raquel Naveira, em 
cuja crônica, publicada em 
2018, assim nos ensina: Em 
hebraico, o nome da abelha 
é dbure, Débora. Débora foi 
uma juíza descrita no Livro 
de Juízes do Antigo Testa-
mento da Bíblia. Liderou os 
israelitas contra o domínio de 
Canaã. Defendeu uma nação 
errante, sedenta de espiritu-
alidade. 

Pessoas vinham de longe 
consultá-la e resolver con-
tendas. Com autoridade e 
firmeza, ela aconselhava, ao 
lado de sua tenda, debaixo das 

palmeiras. Abelha e sacerdo-
tisa, Débora tinha a alma pura 
dos iniciados purificados pelo 
fogo e entranhados da doçura 
do mel. (...) Eu, que também 
sou abelha, operária incan-
sável em meu sacerdócio, 
cantarolei baixinho os versos 
da música “Cio da Terra”, de 
Milton Nascimento: “Decepar 
a cana/Recolher a garapa 
da cana/Roubar da cana a 
doçura do mel/Se lambuzar 
de mel”. Mas, lembro, para 
os desavisados, o aforismo 
de Willian Shakespeare: Não 
será merecedor dos favos de 
mel aqueles que evitarem 
as colméias pelo fato de as 
abelhas terem ferrões. Si-
gamos, pois, sendo ferroados, 
mas nos lambuzando do doce 
mel da Vida.

Que sofram os poetas!

*Professora, cronista, poeta. 
e presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta. 

Um romance em labaredas. 
Nelas, e por meio delas, o 
protagonista Léo evoca a me-
mória, o afeto e o imaginário 
em busca de sua origem. “Ui-
rapuru” é o quinto livro e 
primeiro romance do poeta 
e escritor campo-grandense 
Febraro de Oliveira, e será 
lançado na sexta-feira (12), 
às 19h, no Espaço Refazenda. 
A publicação do livro tem o in-
centivo do FMIC/2019 (Fundo 
Municipal de Investimento 
Cultural), da Prefeitura Mu-
nicipal de Campo Grande, 
por meio da Sectur (Secre-
taria Municipal de Cultura e 
Turismo). 

A inspiração para a pro-
dução do livro veio da rua onde 
Febraro nasceu e vive, “Uira-
puru”, localizada no Conjunto 
Habitacional Estrela D’Alva 
I, na Capital. A questão de 
sua rua ter nascido de uma 
ocupação sempre lhe “atra-
vessou”, vivia em seu imagi-
nário, assim, o autor buscou 
registros históricos oficiais 
sobre o tema, mas só conseguiu 
informações por moradores da 
região. Assim, deu vida à Rua 
“Uirapuru” em forma de pala-
vras e versos e, a transformou 
em um cenário fictício para o 
protagonista Léo. 

“‘Uirapuru’ traz a his-
tória de Léo, um jovem que 
nasce de uma ocupação e está 
sempre buscando entender o 
que é pertencer, pertencer a 
mãe, a própria rua, aos sím-
bolos que ele mesmo cria, é 
um experimento sobre a ideia 
de existir. Minha rua, usada 
de cenário fictício (porque 
tudo que é narrado, auto-
maticamente, já se é ficção), 
uma rua que nasce de uma 
ocupação, perambulando 
no romance em seu período 
de transição da sua reocu-
pação pela polícia. Coisa que 

aconteceu aqui, mas que não 
foi registrada. ‘Uirapuru’ 
também não é uma forma de 
representar uma vida minha 
ou mesmo a história da rua, 
passa longe disso. Embora 
toque em temas sociais bem 
contemporâneos como as 
pautas LGBTQIA+, ocupa-
ções, violência policial, entre 
outros, para mim, como autor, 
a discussão central é sobre a 
falta e o pertencimento (ques-
tões que sempre me foram 
caras)”, revela Febraro. 

A obra levou cinco anos 
para ser finalizada, foram dois 
anos de estudo e três de es-
crita. Para a produção deste 
romance contemporâneo, 
foram feitas entrevistas, rodas 
de conversa, moradia e perfor-
mances, com a ideia de sensi-
bilizar e construir narrativas. 
“Uirapuru” se propõe a recriar 
a linguagem a partir da me-
mória de uma população. Em 
sua estrutura narrativa, “co-
meço, meio e fim” confundem-
-se em meio ao fogo. 

Para a renomada escritora 
Anita Deak (semifinalista do 
prêmio Oceanos e indicada 
ao prêmio Juca Pato como 
Intelectual do Ano), que teceu 
uma crítica sobre o livro: “‘Ui-
rapuru’ é obra para ler e 
reler, percorrendo fundo as 
profundezas simbólicas dos 
vocábulos. No pulso-punho de 
Febraro, a narrativa ganha 
uma singularidade de estilo 
raramente vista em escritores 
tão jovens, sobretudo num 
romance de estreia”. 

Febraro e sua paixão pelas palavras 
Febraro de Oliveira é ator, 

escritor e poeta. Nasceu com 
um talento nato para a es-
crita. Ainda criança, quando 
saía com a mãe de carro, 
durante o trajeto lia as 
placas das ruas e construía 

pequenos poemas, histórias, 
ligando uma placa na outra 
e construindo narrativas a 
partir dessas conexões. Aos 9 
anos já era apaixonado pelas 
palavras, gostava de criar e 
ouvir histórias. A narrativa 
sempre foi sua grande paixão, 
sempre permeou sua vida. 

Aos 23 anos já traz em 
sua bagagem literária quatro 
livros publicados: “Poesia Não 
Existe ou ensaiodoquenão-
édito”, com o qual foi con-
siderado “a revelação poé-
tica da nova geração”; livro 
“Tødavia”, com o qual ficou 
durante semanas entre os 
lançamentos mais vendidos 
da Amazon; livro “Planos in-
críveis para situações mira-
bolantes”, que durante um 
período esteve entre os mais 
vendidos em Arte Conceitual 
na Amazon; e o livro“Uma 
festa para o fim do mundo”, 
ganhador dos prêmios “LEIA 
MS” e “III Prêmio de Reconhe-
cimento Popular (2019/2020) 
– Livro do Ano”. 

Palavras e versos para todos os cantos de MS 
Com o propósito de fomentar 

a leitura, possibilitar o acesso 
e ampliar a distribuição do 
livro “Uirapuru” pelo Estado, 
serão doados 1.500 exemplares 
para escolas estaduais, biblio-
tecas de Campo Grande e para 
a CUFA-MS (Central Única 
das Favelas de Mato Grosso 
do Sul). 

SERVIÇO: O poeta e escritor 
Febraro de Oliveira lança o livro 
“Uirapuru” nessa sexta-feira 
(12), às 19 horas, no Espaço 
Refazenda, localizado na Rua 
Frederico Soares, 357. O livro está 
sendo vendido por R$ 30 e já 
pode ser adquirido pelo site www.
febraro.com.br/. Mais informações 
pelo link: www.instagram.com/
febrarodeoliveira/.

Folhapress

Não bastasse a terrível 
morte que aconteceu aciden-
talmente após tiro disparado 
por Alec Baldwin, agora o set 
do filme “Rust” se vê inserido 
em mais uma polêmica. De 
acordo com o TMZ, um cine-
asta que trabalha no longa 
foi picado por uma aranha 
e pode ter de amputar seu 
braço esquerdo.

As imagens do ferimento 
são muito feias. O cineasta 
Jason Miller foi contratado 
para ajudar a fechar o set de 
filmagem no Bonanza Creek 
Ranch, em Santa Fé, Novo 
México. Porém, acabou mor-
dido pela aranha venenosa e 
foi parar no hospital.

A mãe do profissional 
disse à publicação que 
está com receio de o filho 
perder o membro. Também 
diz que está em busca de 
um advogado para en-
trar com um processo de 
indenização trabalhista.

Miller precisará de um en-
xerto de pele para cobrir a 
ferida aberta quando ela final-
mente começar a cicatrizar.

Esse transtorno vem à tona 
após o acidente que matou a 

diretora de fotografia Halyna 
Hutchins, 42, e feriu o diretor 
Joel Souza, 48.

Foi o próprio ator Alec 
Baldwin que disse nessa se-
gunda-feira (8) que acredita 
que as produções de cinema e 
televisão deveriam contratar 
policiais para monitorar as 
armas nos sets. “Todo set 
de filme/televisão que usa 
armas, falsas ou não, deve 
ter um policial no set, con-
tratado pela produção, para 
monitorar especificamente a 
segurança das armas”, disse 
Baldwin no Twitter.

As autoridades estão ten-
tando determinar como uma 
bala de verdade foi parar na 

arma entregue a Baldwin. Os 
advogados da mulher respon-
sável pelas armas de “Rust” 
disseram que ela acreditava 
que havia carregado a arma 
com balas fictícias.

Desde o incidente, produ-
tores e membros de equipes 
de produção estão avaliando 
se novas medidas devem ser 
tomadas para evitar uma tra-
gédia semelhante no futuro.

Outros têm pedido pela 
proibição de armas reais em 
sets de filmes e televisão. O 
ator Dwayne Johnson disse 
na semana passada que suas 
futuras produções usariam 
apenas armas de borrachas 
durante as filmagens. 
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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 09/11

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

A Lua destaca seu lado sonhador e altruísta hoje, 
mas nem tudo será perfeito sem defeito, meu 
cristalzinho. Mudanças e reviravoltas devem marcar 
essa manhã, por isso, não se apegue demais aos 
seus planos e seja flexível para seguir o fluxo.
Se souber improvisar e aproveitar as oportunidades 
assim que elas aparecem, pode se sair muito bem!

Nesta quarta, seu lado ambicioso se destaca e você 
vai fazer planos a longo prazo. Mas como seu foco 
estará na carreira, podem surgir atritos com colegas 
ou com pessoas importantes em sua vida. Tente 
equilibrar o seu tempo, mas sem se descuidar do que 
precisa fazer, tá? Talvez você pense em se esforçar 
mais para melhorar a imagem que passa aos outros.

Com a entrada da Lua em Aquário, seu maior desafio 
será manter o foco no trabalho e dar conta das tarefas 
de rotina. Isso porque há chance de se empolgar e 
prometer mais do que consegue entregar. Também 
precisa ter cuidado para não ficar sonhando acordada/o, 
com a cabeça longe, porque há risco até de acidente. 
Seu bom humor tem tudo para encantar o mozão.

Você começa esta quarta com seu sexto sentido fazendo 
hora extra, Câncer. É um bom momento para encerrar 
assuntos pendentes antes de se envolver em novas 
tarefas, por isso, não se afobe e faça uma coisa de cada 
vez. Há chance de descobrir um segredo, mas cuidado 
para não brigar com os amigos ou com o mozão, tá? 
Faça sua parte para manter a paz, meu cristalzinho.

Logo cedo, assuntos domésticos ou familiares 
podem ocupar boa parte do seu tempo. Resolva 
tudo o que for possível pela manhã, porque as 
coisas devem se complicar ao longo do dia. No 
trabalho, se tiver que resolver tarefas em equipe, 
faça um esforço para melhorar a convivência com 
os colegas.

Nesta quarta, a Lua destaca seu lado prático e você 
pode resolver qualquer pendência rapidinho, desde 
que tome alguns cuidados ao lidar com informações 
e documentos: há risco de ter problemas com mal-
entendidos ou dados incorretos. Mas se precisa participar 
de uma reunião ou ligar para alguém, faça isso logo 
cedo, quando o astral será mais favorável ao diálogo, tá?

Com a entrada da Lua em seu paraíso astral nessa 
madrugada, o astral estará mais do que favorável 
para fazer contatos no trabalho, mostrar suas ideias 
e cuidar de tarefas que exigem criatividade. Reuniões 
e tarefas em equipe também contam com a proteção 
das estrelas, graças ao seu charme. As finanças 
também estão na ordem do dia!

Seu lado caseiro está em alta e você pode melhorar 
a produtividade se trabalha em home office ou com 
algo que pode ser feito em casa mesmo. Mas assuntos 
antigos ou ligados à família se destacam nesta quarta, 
com sinal de muitos desafios justamente nestas áreas. 
Pode ser difícil entrar em acordo com parente, e as 
estrelas indicam brigas e muito desgaste emocional.

Se depender da Lua, que entrou em Aquário nessa 
madrugada, a quarta promete ser agitada! Você vai falar 
mais do que o normal, o que ajuda a expandir seus 
contatos, mas também pode te colocar em algumas 
roubadas se não tomar cuidado. A paquera promete 
novidades, mas passa por altos e baixos. É melhor fugir 
de assuntos polêmicos e ter cuidado com o que diz!

Tudo o que envolve dinheiro ganha destaque com a 
entrada da Lua em Aquário, mas cuidar do que é seu 
não será tão fácil quanto parece. Se está sonhando em 
encher o bolso, ligue suas antenas para encontrar boas 
oportunidades que devem cruzar o seu caminho. Por 
outro lado, pode ser difícil resistir às liquidações e os 
gastos por impulso pesam no orçamento.

A Lua se mudou para o seu signo nesta madrugada, 
meu cristalzinho, e você pode acordar com a corda 
toda, sentindo suas energias recarregadas. Porém, nem 
tudo é perfeito sem defeito, e com vários astros se 
desentendendo, pode se preparar para vários desafios ao 
longo do dia. O serviço vem em primeiro lugar, por isso, 
deixe as diferenças pessoais e as picuinhas de lado.

Com a Lua em seu inferno astral e o céu pra lá de 
tenso, vai ser difícil desviar dos perrengues que vêm pela 
frente. Bate na madeira! Planos para uma viagem estão 
em risco e vão exigir cautela redobrada. Aliar intuição 
e praticidade pode resolver muita coisa no trabalho — 
pena que isso é mais fácil de falar do que fazer, e vai ser 
complicado dar conta das suas obrigações.

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Maria Pia é impedida de assistir à audiê ncia. 
Antô nia comenta com Jú lio que Siqueira aceitou 
seu afastamento da polí cia. Pedrinho visita Mala-
gueta no presí dio. Eric reassume a presidê ncia 
do escritó rio do Brasil. Dom avisa que assumirá  
a presidê ncia da empresa em Genebra, apó s a 
aposentadoria de Sabine. Sabine fica surpresa 
com a presenç a de Cristó vã o e Madalena em seu 
quarto pedindo para conversar com ela. Dom co-
munica a Sabine que os pais bioló gicos tomaram 
a decisã o de não a denunciar por tê-lo roubado 
quando pequeno. 

Albieri manda que ela pare de falar neste as-
sunto. Deusa resolve que Leo vai ficar mais tempo 
em casa. Albieri demite o assistente que encontrou 
o sêmen não utilizado. Lucas vai à casa de Jade e 
pede que ela fuja com ele. Said surpreende Jade 
com a mala na mão, tranca-a e sai disposto a matar 
Lucas. Ali encontra-se com Lucas e leva-o para 
a sua casa. Leônidas vigia a casa de Yvete. Jade 
reza e promete desistir do seu amor, se Lucas for 
poupado. Ali cita o Alcorão para impedir Said e 
coloca Lucas no avião. Ele chega no Brasil, mas 
marca passagem para o dia seguinte. 

Luísa afirma que será amiga de Pedro para 
sempre. Tonico permite que Dolores viaje com 
Nélio. Pedro desabafa com Caxias sobre Luísa. 
Pedro teme uma guerra contra Solano Lopez. 
Solano planeja fazer uma surpresa a Pedro. 
Zayla descobre que Pilar e Samuel estarão 
na Bahia ao mesmo tempo. Vitória desiste de 
revelar as mentiras de Quinzinho para Lota. 
Samuel revela a Guebo que é irmão de Tonico. 
Pilar e Dolores se reconciliam. Solano provoca 
Pedro ao presentear Isabel. Solano se apre-
senta a Tonico. Samuel procura Pilar.

Karina desconfia de que Ernesto seja funcio-
nário do laboratório em que foi realizado o exame 
de DNA. Gael conversa com Bianca sobre seu 
namoro com João. Tomtom pede para assistir 
à apresentação de Pedro na Aquazen. Roberta 
confessa a Marcelo sua vontade de ter um bebê. 
Dalva passa mal e Duca a leva para o hospital. 
Heideguer e Lobão pensam em uma forma de 
convencer Duca a entrar em seu esquema de 
apostas. Lobão descobre que Karina está com o 
celular de Pedro. Dalva precisa de cirurgia e Gael 
sugere que Duca peça ajuda a Heideguer.

Vitor combina com Madre Superiora de dar 
aulas de culinária no orfanato. Gustavo diz que 
precisa se divertir e chama Cristóvão para sair. 
Emílio e Juju tentam descobrir com quem sua mãe 
vai sair. Fabiana está muito triste com a saída de 
Cecília. Rosana chega ao restaurante e Peixoto 
diz que é seu aniversário. Conversando com as 
crianças, Fabiana deixa escapar que Cecília 
vai sair do colégio. Peixoto tenta beijar Rosana, 
que não gosta da atitude e sai. Madre Superiora 
confirma para as meninas a notícia da saída de 
Cecília. Todas as meninas ficam tristes.

Christian vai atrás de Renato, que constata 
que a mãe mentiu ao dizer que o irmão e o 
pai haviam morrido. Renato furta produtos do 
supermercado de Bárbara para o irmão. Chris-
tian conta a Renato está jurado de morte pelos 
traficantes do morro do Camelo e precisa deixar 
a cidade. Bárbara liga furiosa para Renato, que 
justifica sua ausência no jantar de família por 
causa de um imprevisto. Christian escuta o re-
cado deixado por Lara em seu celular, dizendo 
que Geize o viu subindo o morro. Christian deixa 
o apartamento de Renato levando a chave. 

Novelas Novelas Novelas 

No ar como o Barão de Mauá 
em “Nos Tempos do Imperador”, o 
ator Charles Fricks pode ser visto 
ainda na pele de Samuel, um ex-
padre que se torna um escritor de 
sucesso no filme “Lacuna”. O thriller 
é embalado por um intrigante drama 
familiar cercado de suspense. E 
Samuel pode ser a peça-chave 
para desvendar os mistérios 
que rondam a história. Gravada 
durante a pandemia, a produção 
aborda a conturbada relação entre 
Sofia (Lorena Comparato) e sua 
mãe, Helena (Kika Kalache). O 
elenco conta ainda com Laila Zaid, 
Guilherme Prates e Priscila Maria. 
Escrito e dirigido por Rodrigo Lages 
e produzido por WeSayNo e Cosmo 
Cine, o longa chegou recentemente 
ao catálogo do Globoplay.

No ar na novela ‘Nos 
Tempos do Imperador’, 
Charles Fricks vive
um ex-padre no 
suspense ‘Lacuna’

Mãe de Marília Mendonça, que está cuidando do neto, cita 
vontade de Deus ao se manifestar sobre perda da filha

Mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira publicou na madrugada de segunda-feira (8), quase três dias 
depois da morte da filha num acidente aéreo, uma mensagem em homenagem à filha em seu perfil nas 
redes sociais. A foto escolhida por Ruth mostra as duas quase dando um selinho. Ao fundo, a música 
“Jó”, de Midian Lima. Como legenda, duas frases. A primeira diz: “Tudo é dele, por ele, para ele”. A 
segunda: “Deus me deu, tirou, bendito seja o nome do senhor”. As duas fazem referência à letra da 
composição. Ruth está cuidando de seu neto Léo, que tem 1 ano e 10 meses e é filho da cantora com o 
também sertanejo Murillo Huff. As duas eram muito unidas e frequentemente declaravam o amor que 
sentiam uma pela outra em postagens, incluindo vídeos cantando juntas. A última de Marília foi feita no 
dia anterior ao acidente de avião que, além dela, matou quatro pessoas, na última sexta-feira. O motivo: 
o aniversário da mãe. Ruth completou 53 anos na véspera da morte da filha. A perda da filha devastou 
dona Ruth. Ela chegou a passar mal quando soube da morte da filha. Uma ambulância seguiu até o 
condomínio onde ela mora, em Goiânia. Durante todo o velório, ela chorou muito ao lado do caixão da 
filha, sendo amparada pelo marido, Devyd Fabrício.

Telinha
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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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 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 

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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 

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

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   

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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  

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 

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 

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

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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 

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

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

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

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 DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

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

ED DONA NETA – 
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 Empre-
gado, Banheiro De Serviço 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 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 

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

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 

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

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 CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo Ter-
reno (660m²). Possui Hall 
Social, Duas Salas de Estar, 
Sala de Jantar, 6 Dormitórios 
Sendo 3 Suites/Ae, 1 Apto/
Ae (Qto C/ Bh), 2 Quartos 
(Um Com Ae), Duas Cozi-
nhas Com Armários (Interna 
E Externa), Despensa, Área 
de Serviço, Varanda, Chur-
rasqueira, Jardim, Amplo 
Espaço Externo, Vaga de 
Garagem e Amplo Espaço 
Para Estacionamento, Por-
tão Eletrônico e Interfone. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

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 

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 

B AMAMBAÍ 
 Sala Com Banheiro Na An-
tiga Rodoviária.  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

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

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 

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

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

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

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

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

STRADA 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.

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

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

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 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 
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 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Frees-
tyle 1.6, Completa, 
2010/2011, Preta, Valor 
R$ 32.800,00.   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

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

KA SE 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 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

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

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 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

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

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

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

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 

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
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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

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 

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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 

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AUTO-
MATICO 2015 2015 BRAN-
CO 86114 QAD1612 Gaso-
lina    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - 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
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. 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
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
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
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

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

 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 

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

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

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 

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

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
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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 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

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

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

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

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

FIT 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

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

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 
árvores grandes e peque-
nas, remoção da sujeira, 
limpeza de terreno, limpeza 
de caixa d água, esgoto e 
caixa de gordura, limpeza 
de laje e serviços em geral. 
Faço nota fiscal Ligação 
e WhatsApp (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 

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 

PEQUENOS REPAROS
Faço muro, calçadas, pintu-
ras e retiro sobras de obras. 
Atendo somente região de 
Anhandui Ligação e What-
sApp (67) 99620-7758 
Wilson 

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 

CJ CONSTRUÇÕES
Trabalho com construções, 
reformas em geral, pin-
turas, hidráulica, elétrica 
e jardinagem em geral. 
Serviço com qualidade e 
Credibilidade Disk Reparos 
Ligação e WhatsApp (67) 
99200-8392 Joel

PINTURAS EM GERAL
Trabalho com pinturas 
residencial e comercial, 
portões, grades, grafiato, 
textura, granelli, marmorato 
e reformas em geral. Soli-
cite seu orçamento, aten-
do chácaras e fazendas. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99940-9126 Mano

DESPACHANTE DALLAS
Serviços de licenciamento 
de veículos, transferência, 
leilões, baixa de sinistro, 
primeiro emplacamento, 
placa Mercosul. Em até 12x 
no cartão. 3384-6655/9 
9243-1985.  Av: Fábio 
Zahran, 7138. Vila Carva-
lho. 

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

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

MOURA PINTURAS
Trabalho com pinturas em 
textura, grafiato, granelli e 
lisa. Atendo toda Campo 
Grande/MS . Serviço de 
Credibilidade e Qualidade 
Solicite seu orçamento 
Ligação e WhatsApp (67) 
99170-8740 Lincoln 

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

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  Gi-
rau: (67)99211-5535.

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

JL SOLUÇÕES & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com instala-
ções, manutenção de ar-
-condicionado comercial e 
residencial. Modelos: Split, 
Janela e piso teto. Insta-
lações e manutenção em 
elétrica. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99918-5004/ (67) 
99887-5941

JG CADEIRAS
Reformas de cadeira a 
partir de R$45,00, faze-
mos soldas, pinturas, etc. 
Buscamos e levamos no 
conforto da sua casa. 
Consultar taxa. Aceitamos 
cartões, débito/crédito, 
dinheiro e pix. Ligação e 
Whatsapp: (67) 99195-
7104 Júnior

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

Trabalhamos com instala-
ções de calhas, rufos, coi-
fas, chaminés, serralheria 
em geral e estruturas me-
tálicas. JCS Serralheria & 
calhas fideliza seus Clien-
tes com mão de obra quali-
ficada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

JUAREZ SERVIÇOS
Trabalhamos com desen-
tupimento, encanamento, 
eletricista, pedreiro e ser-
viços gerais. Para fazer seu 
orçamento entre em conta-
to. Serviço com qualidade e 
respeito. Ligação e What-
sApp (67) 99108-4737

PRESTADORA DE 
SERVIÇOS SOUSA

Precisando ampliar ou 
reformar sua casa! Presta-
mos todos os serviços na 
área da construção, pisos, 
pinturas, elétrica, hidráulica 
e muito mais. Parcelamos 
no cartão. Ligação e What-
sApp (67) 99810-1444/ 
(67) 98416-6984 Maurício

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

FOGAÇA TRANSPORTES
Trabalhamos com fretes e 
mudanças, região de Cam-
po Grande / MS. Orçamento 
sem compromisso. Serviço 
de Confiança e Credibili-
dade. Ligação e Whatsapp 
(67) 99125-8543 Silvino 

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

BACANAS VIDROS
Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
vidros temperados em 
janelas, portas e box. Acei-
tamos cartões, solicite seu 
orçamento. Serviço de qua-
lidade e profissionalismo. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99199-0552 Rafael

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 

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, te-
mos departamentos jurídi-
co. 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.

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. 

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

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 


