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Pesquisa revela diferenças entre supermercados

Câmara sepulta a ideia do ‘passaporte da vacina’

Carnes para ceia de Natal já 
estão com o dobro do preço

MEI Caminhoneiro dá 
liberdade jurídica a categoria

Advogados escolhem a nova 
diretoria da OAB/MS

MS teve redução de 
4,66% nos nascimentos, 

segundo IBGE
Motor novo ajuda 
Hamilton a seguir 
com chances de 

título na F1

Cassems inaugura 
rede de oncologia 

especializada

Com a proximidade do fim de 
ano, diversos alimentos para 
a ceia de Natal começam a ser 
abastecidos nos supermercados 
da Capital. Embora cedo, as 
carnes especiais para a data 
comemorativa já marcam um 
aumento em comparação com o 
mesmo período de 2020. Alguns 
itens foram encontrados com 
alta de até 36%.

Além da elevação de preços 
desses produtos, outra cons-

tatação revela que a diferença 
dos valores praticados entre 
os estabelecimentos de Campo 
Grande chega a 133%. É o caso 
da Ave Sadia Supreme, que foi 
encontrada em um dos super-
mercados pesquisados pela 
reportagem por R$ 20,98, o 
quilo. Em outro local, o mesmo 
produto podia ser levado por 
apenas R$ 8,99.

Segundo o presidente da 
Amas (Associação Sul-Mato-

-Grossense de Supermercados), 
Edmilson Verati, o abasteci-
mento comedido em novembro 
se dá pela preocupação com 
o consumo moderado nesta 
época e os custos com o arma-
zenamento da proteína animal. 
“Essas aves são mais vendidas 
na véspera do Natal. Se elas 
chegam cedo aos supermer-
cados, não compensa. Não ha-
verá vendas e ocorrerão gastos 
com energia”, explicou. Página A7

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Campo 
Grande arquivaram o pro-
jeto de lei que instituiria a 
exigência da obrigatorie-
dade de um “passaporte” 
que indicaria sobre o rece-

bimento ou não da vacina 
contra o novo coronavírus 
em Campo Grande. Com 
autoria dos vereadores 
Camila Jara e Ayrton 
Araújo, ambos do Partido 
dos Trabalhadores (PT), o 

projeto sugeria a criação 
do Programa de Incentivo 
à Vacinação, garantindo 
um aumento das taxas de 
imunização de toda a po-
pulação apta para receber 
as doses. 

Conforme reportagem 
na edição de ontem (18) 
de O Estado, apesar 
de não ser obrigatório, 
alguns comércios e até 
mesmo segmentos eco-
nômicos aderiram à 

apresentação e, até o 
momento, afirmam que os 
resultados obtidos estão 
sendo positvos, e por isso 
acreditam que a medida 
deveria ser ampliada. 
Mas, durante a votação, o 

vereador Dr. Sandro (Pa-
triota), que foi contrário à 
aprovação, destacou que o 
momento não é oportuno 
e que é preciso focar em 
outros aspectos da saúde 
pública. Página A6

O Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística divulgou 
ontem (18) as Estatísticas do

Registro Civil relativas ao 
ano de 2020 e indicou que, na-
quele ano, Mato Grosso do Sul 
registrou queda de 4,66% no 

número de nascimentos, totali-
zando 43.331 bebês registrados 
no Estado. Destaques ficaram 
por conta dos meses de março 

(4.078) e abril (3.980), que apre-
sentaram o maior número de 

nascimentos. Em contrapartida, 
quando se trata das mortes, é 

possível observar no estudo que 
os óbitos de natureza natural, 

que incluem as vítimas que per-
deram a vida em decorrência 

de complicações pela doença do 
novo coronavírus, aumentaram 

em 15,97%, culminando em 
18.960 mortos, cifra muito maior 

que os 16.553 moradores de 
Mato Grosso do Sul que vieram a 

óbito em 2019. Página A5

Uma cartada do time de Lewis 
Hamilton no GP de São Paulo 
voltou a equilibrar o jogo, com 
três provas para o final. Após 
trocar seu motor a combustão, 
o inglês voou em Interlagos e 

superou uma desclassificação na 
tomada de tempos, e a própria 

punição pela troca de motor, para 
vencer a etapa brasileira. Agora, 

Hamilton está a 14 pontos de 
Verstappen no campeonato. As 

duas próximas corridas serão em 
terrenos desconhecidos: a etapa 
deste fim de semana, no Catar, 

será em uma pista que nunca foi 
usada pela F1, e a seguinte, na 
Arábia Saudita, será totalmente 
nova. É o cenário perfeito para 

o campeonato dar reviravoltas e 
continuar a surpreender. Página B2

Liderando os avanços no 
segmento da saúde em Mato 

Grosso do Sul e um dos centros 
pioneiros em todo o Centro-
-Oeste quando o assunto é 

transplante de medula óssea, 
o Hospital da Cassems inau-
gurou ontem (18) a sua Rede 
Amo (rede integrada e multi-

profissional de tratamento em 
oncologia), com uma estrutura 
voltada exclusivamente para 
atendimento oncológico, onde 
os pacientes serão atendidos 

por uma equipe altamente qua-
lificada, 24 horas por dia. A 

nova Rede Amo já está presente 
em todo o Estado e credenciada 
desde 2020, pelo Ministério da 

Saúde, para a realização de 
transplantes de medula óssea 
pelo Ministério da Saúde. O 

hospital aguarda agora os cre-
denciamentos necessários para 
realizar o primeiro transplante 

de medula óssea. Página A6

Detentor de um catálogo com 140 pu-
blicações, sendo reedição de livros raros, 
esgotados e inéditos sobre a história e 
geografia regionais, o Instituto Histó-
rico e Geográfico de Mato Grosso do Sul 
possui um acervo bibliográfico expres-
sivo com acervo do ex-governador Wilson 
Barbosa Martins, entregue em 2018 pela 
família Barbosa Martins, resgatando a 
história de nosso Estado. Página C1

Apesar de ainda não ser obrigatório, estabelecimentos optam por exigir o documento
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Carlão imprime tom comunitário 
nas agendas como prefeito

Prefeito em exercício por 
dois dias, o presidente da 
Câmara, vereador Carlos 

Augusto Borges, o “Carlão”, 
percorreu diversos pontos 

de Campo Grande com os 
secretários de Saúde e Infra-

estrutura. Ele vistoriou UBS e 
acompanhou a reparação de 
estragos da chuva. Página A3

Instituto Histórico Geográfico 
Uma linha editorial 
e expressiva

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   25°
Dourados      19°   29°
Corumbá                   20°             27°
Maracaju                   18°             30°
Ponta Porã                 17°             27°
Três Lagoas               22°            29°
Mundo Novo              20°   30°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A4

Tempo

Nascimentos
Mato Grosso do Sul

Óbitos

Fonte: IBGE

ocorridos no ano e
registrados (1)

registrados (2)

2020

Brasil

2019

2020

em relação
a 2019

em relação a 2019

(1) Incluindo registros sem especifcação da
unidade da Federação de residência da mãe,
residência ignorada ou no estrangeiro.

(2) Excluindo os sem declaração 
da idade ou do sexo.

MS
43.331

4,7

16.553

18.960

4,6% %

Aumento de

14,5%

ESPORTES
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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

Nunca morreu tanta gente no Brasil 
como em 2020. Impulsionado pela 
COVID-19, o ano foi o mais letal da 

história do país desde que isso passou a ser 
registrado, segundo dados divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE) nessa quinta-feira (18), como parte 
de um estudo sobre registros de nasci-
mentos, mortes e casamentos.

Em comparação com 2019, 2020 teve 
um aumento de quase 15% no total 
de mortes. Foram 1.513.575 mortes, 
195.965 a mais do que no ano anterior. 
Esse é o maior aumento desde 1984, 
quando os dados passaram a ser regis-
trados pelo IBGE.

A redução de nascimentos, embora 
expressiva, ainda não pode ser direta-
mente relacionada à pandemia porque 
há a possibilidade de novos registros 
não terem sido feitos por causa do pe-
ríodo de isolamento social, restrições à 
mobilidade e fechamento dos cartórios 
em parte de 2020.

Entre 2015 e 2016, ano da epidemia 
de zika, o órgão registrou queda de 119 
mil nascimentos, uma redução de 5% de 
um ano para o outro. Em Pernambuco, o 
estado mais afetado pela doença, o recuo 
chegou a 10%. A zika teve grande impacto 
sobre os nascimentos porque o vírus po-
deria provocar microcefalia nas crianças 

gestadas por pessoas infectadas.
Houve um crescimento bastante rele-

vante das mortes por causas naturais, 
o que é condizente com o cenário de 
uma epidemia. Em contrapartida, o 
fato de crianças e adolescentes terem 
ficado em casa parece ter reduzido 
expressivamente as mortes até os 15 
anos, talvez pela menor exposição a 
agentes patógenos em geral ou a riscos 
de causas externas.

Das unidades da Federação, Mato 
Grosso do Sul encontra-se entre os 11 
estados que tiveram alta abaixo da média 
do país (14,9%), ao lado de Paraíba, São 
Paulo e Tocantins, mas não tão distante, 

com 14,5% de variação se comparado com 
2019. As menores variações foram as do 
Rio Grande do Sul, com 4,0%, e de Minas 
Gerais, com 7,9%, sendo que os outros 
cinco estados abaixo da média foram: 
Bahia (13,1%), Rio Grande do Norte 
(12,6%), Piauí (12,6%), Paraná (10,5%) e 
Santa Catarina (9,4%).

Já as maiores variações foram ob-
servadas no Amazonas, de 31,9%, e no 
Pará, de 27,9%. E outras sete unidades 
federativas tiveram variação acima de 
20%: Mato Grosso (27,0%), Distrito Fe-
deral (26,6%), Roraima (25,6%), Mara-
nhão (23,8%), Rondônia (23,2%), Ceará 
(20,6%) e Amapá (20,0%).

2020 foi o ano com o maior número de mortes no Brasil

Aroeira é uma árvore resiliente. Ainda 
você encontra gente no interior que 
bate no peito e esbraveja -”aqui tem 

aroeira”. Significa resistência, coisa forte, 
coisa que dura uma vida inteira. Também 
quer dizer superação e reação face às adver-
sidades, como que imitando o sistema imuno-
lógico humano, que tanto foi desacreditado 
nesta pandemia, em um franco menosprezo 
a imunologia natural, priorizando o recurso 
artificial, empurrado com uma atmosfera de 
medo na população sem opção de livre arbí-
trio ou escolha. Temos também resiliência 
moral, financeira, emocional e psíquica contra 
vilões das boas práticas. Mas, aqui temos  
também resiliência ambiental. Acho que por 
causa dela, o coronavirus não se sentiu muito 
a vontade por aqui, pois foi um dos Estados 
brasileiros que menos óbito provocou. Por ora, 
vamos falar sobre a resiliência dos sul-mato- 
grossenses e divagar textualmente sobre 
uma breve história que não está nos livros. 
Nativos de Mato Grosso do Sul absorveram 
do seu bioma ensinamentos valiosos que não 
se perdem na imensidão da memória intimi-
dada pelo moderno. Já dizia Geraldo Rocca 
sobre o Rio Paraguai, “A tradição entre nós 
é você”. Talvez cantando sobre o choque de 
valores que se atribuí ao novo ou ao antigo. 
De qualquer maneira, tornou-se um símbolo 
em forma de barrancas e águas contaminando 
nativos, forasteiros e animais silvestres em 
busca de novos desafios, desenvolvendo  uma 
sábia resiliência ao adotar todos igualmente. 

Criou gente com espírito de aroeira. Famílias 
inteiras, por osmose pantaneira, tornaram-se 
resilientes também no cerrado em época de 
abundância oferecida pela principal artéria 
do Pantanal sul-mato-grossense. Contami-
nando os humanos, essa pedagogia panta-
neira trouxe ensinamentos para o planalto, 
mas deixou uma Escola das Águas numa 
fazenda com nome de santa. Aí, pelo menos 
no Paiaguás, não tiveram mais desculpa de 
fugir das letras pegando palavras. O gado foi 
o principal instrumento colonizador dessa 
resiliência nativa, não desfigurando nosso 
ecossistema, como a cultura da soja. Virou 
atitude de raiz cultural gostar do Pantanal 
com sua beleza diversa.

Com certo purismo de intenção, melhor 
deixar debates bipolares, como o boi ou a 
soja,  e se apegar a memória da história 
como fonte de resgate da boa parte da nossa 
história de resistência. Nesse sentido, empre-
endedores inteligentes e intuitivos do mundo 
rural, como Laucidio Coelho de Souza, seus 
filhos e netos, que junto com seu cunhado 
Italivio Pereira Martins retardaram a invasão 
sulista da soja o quanto foi possível, graças a 
nossa bem sucedida e pacífica bovinocultura. 
Mais tarde, sob o espírito desenvolvimen-
tista, os migrantes do sul, tutelando a soja, 
acresceram um odor no ar pulverizado, que 
desagradando os animais do bioma, as ár-
vores e a paisagem, trouxe junto seu arsenal 
cultural, como que aqui não houvesse um 
tão bom a reafirmar nossa identidade. Com 

o gado, já estavam todos acostumados. Mas, 
nossa identidade cultural é flexível com o 
bem e com o bom, tal como aprendemos nós 
idos tempos de cheia e seca previsiveis de 
contar no dedo. Rezo todo santo dia para 
que os herdeiros, de hoje e do futuro, não 
se tornem urbanoides inveterados. Vão des-
perdiçar o aconchego da tradição e o ar puro 
misturado com o peculiar cheiro pecuário e 
não deixar espaço na terra para lavouras de 
soja apenas. Nada contra. Apenas uma opção 
ambiental aprendida.

No Mato Grosso do Sul, que é uma legítima 
interface entre cerrado e Amazónia, temos 
qual realidade ambiental hoje?

Penso que devemos ao Rio Paraguai ter 
nos ensinado um pouco da nossa resiliência 
cultural e ecológica, assim como devemos 
às árvores do cerrado a resiliência da nossa 
cultura bovina, que no começo do século 
passado, alguns até antes, atraiu famílias 
para as planícies pantaneira e para lugares 
distantes das cheias, no cerrado, como os 
Leite de Barros, Corrêa da Costa, Barbosa 
Martins, Resende, Pereira, Morais e muitas 
outras de igual importância, que ajudaram 
a fazer a ocupação civilizada, sob o espírito 
do protetor dos índios brasileiros, o mare-
chal Cândido Mariano da Silva Rondon, dos 
pastos naturais e da água abundante, no 
meio da paz silenciosa que são encontrados 
quando a intenção é boa. Nesses lugares 
não existem fábricas de barulho. Só um é 
permitido:  a dos bichos naturebas. Os outros 

Resiliências
Gilberto Verardo 

Psicólogo

tipos são tolerados com horário certo pra não 
quebrar o encanto. A paciência foi aprendida 
pelo tempo de nascimento dos bezerrinhos. 
Não se podia apressar o tempo. Senão, abor-
tava o trabalho. Tudo tinha sua lógica.

     Agora devemos utilizar nossa resili-
ência de raiz para amortecer os impactos 
do aquecimento global  e de  uma mudança 
climática que não somos diretamente respon-
sáveis. Somos tradição em gostar de árvores, 
animais silvestres, rios de água limpa, pes-
soas serenas e campos floridos. Resta-nos 
a paciência esperançosa, de que ainda nos 
será permitido dar rios, campos, pessoas 
segurando árvores de todos os tipos e muito 
ar puro para nossas crianças. Elas merecem.

     Esse é um pequeno trecho da nossa 
capacidade de resistência que até o vírus 
novato não conhecia.

Medidas jurídicas que impulsionam 
a atividade agrícola

Dr. Heitor de Souza Soares

Ao longo do tempo, diversas são as 
atividades profissionais impactadas 
com a alta carga tributária. Em razão 

disso, muitos questionamentos dão origem 
às teses tributárias que questionam determi-
nadas ilegalidades e inconstitucionalidades na 
cobrança de tributos. Todos devem se recordar 
da famosa e denominada “tese do século”, 
assim chamada a discussão envolvendo a 
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/
COFINS que, segundo o Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), a mencio-
nada tese pode ter gerado R$ 358 bilhões em 
créditos fiscais para empresas e organizações. 

No campo, diversos produtores rurais so-
frem com a imposição ao pagamento de uma 
alíquota de 2,5% sobre as remunerações pagas 
aos seus empregados. No exercício de suas ati-
vidades, os produtores rurais, pessoas físicas, 
amargam o abuso da exigência ao pagamento 
da contribuição para o Salário-Educação, 
incidente sobre a folha de salário de seus 

empregados. No entanto, o artigo 212 da 
Constituição Federal deu competência à União 
para instituir contribuições sociais e previu 
a possibilidade da criação de contribuição 
denominada Salário-Educação, definindo o 
sujeito passivo da obrigação tributária como 
sendo as “empresas”. Da mesma forma, a 
Lei 9.424/96 previu como sujeito passivo do 
Salário-Educação as empresas e, atualmente, 
encontra-se em vigor do Decreto 6.003/2006 
que, mais uma vez, reafirma que os contri-
buintes do salário-educação são, exclusiva-
mente, as empresas em geral e as entidades 
públicas e privadas vinculadas ao Regime 
Geral da Previdência Social.

No mesmo viés, é importante destacar 
que diversas propriedades rurais consomem 
uma alta demanda de energia elétrica que, na 
maioria dos casos, é contratada por demanda 
certa. Nesse sentido, vale dizer que o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do 
Recurso Representativo da Controvérsia, o 

Recurso Especial (Resp) nº 960.476, decidiu 
o Tema Repetitivo 63, que tinha por objeto 
a incidência de ICMS sobre a demanda con-
tratada de energia elétrica. O STJ ratificou a 
posição então adotada no julgamento acima e 
editou o enunciado de Súmula 391: “O ICMS 
incide sobre o valor da tarifa de energia elé-
trica correspondente à demanda de potência 
efetivamente utilizada”.

Tanto a tese do Salário-Educação quanto 
a tese do ICMS, incidente sobre a Energia 
Elétrica por Demanda Contratada, são ex-
tremamente relevantes ao Agronegócio sabe 
por quê? Primeiro, porque impulsionam e 
aumentam a competitividade agrícola; se-
gundo, porque ambas já estão pacificadas. 
Os reflexos econômicos com afastamento 
da indevida cobrança sobre a demanda 
contratada - incidindo o ICMS apenas sobre 
a energia elétrica efetivamente consumida, 
representa, em média, economia de 25% no 
valor das respectivas contas.

É advogado, especialista em direito agrário, 
agronegócio e coordenador do Núcleo 

Agronegócio do NWADV.

Muitos produtores e empresas agrícolas 
têm recorrido a essas soluções jurídicas 
para aprimorar a gestão em suas respectivas 
fazendas a fim de gerar fluxo de caixa, identi-
ficando o que foi pago indevidamente e, desse 
modo, requerendo a repetição do indébito dos 
últimos cinco anos. Inevitavelmente, a ativi-
dade agrícola necessita de um amparo técnico 
e responsável para alavancar os ganhos de 
produção que o setor precisa.
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Vereador assume prefeitura com viagem de Marquinhos e da vice

Eleição da OAB/MS acontece com 3 chapas

Vereadora vira alvo da PF por 
irregularidades na campanha

Prefeito interino, Carlão vistoria 
UBS e os reparos após chuvas

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

No sacrifício
O PL aguarda o retorno do presidente Jair Bolsonaro sobre 

sua filiação ao partido, após sacrificar as alianças locais. 
Valdemar Costa Neto mira na ampliação da bancada federal, 
por conseguinte, dos fundos partidário e eleitoral. Ele cita 
o exemplo do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que 
teve mais de um milhão de votos em 2018. Hoje, o PL tem 42 
deputados, mas espera pular para 65 com a adesão dos bolso-
naristas, tornando-se a segunda maior bancada na Câmara, 
atrás dos 81 de DEM e PSL, que estão em processo de fusão, 
e à frente dos 53 do PT.

Imprensa livre
A Comissão da Câmara aprovou projeto da deputada Shé-

ridan Oliveira ( PSDB-RR) que visa garantir o pleno exercício 
da liberdade de imprensa. O projeto de Lei nº 2.378/20 tipifica 
como crime de abuso de autoridade condutas que impeçam ou 
dificultem o livre exercício do jornalismo. Além disso, obriga 
os órgãos públicos a contar com normas claras para creden-
ciamento de veículos de comunicação que acompanhem suas 
atividades, vedando a exclusão de veículo ou jornalista que 
cumpra os critérios.

Imprensa livre 1
O texto estabelece ainda que o ato de impedir ou dificultar o 

livre exercício da profissão de jornalista, mediante apreensão, 
adulteração ou destruição indevida de material de trabalho, ou 
mesmo a captura ou prisão de pessoa que não esteja em situ-
ação de flagrante delito, será classificado como crime passível 
de multa e detenção de um a quatro anos. As penas podem 
ser aumentadas de um a dois terços se houver utilização de 
elementos de caráter sexual ou referentes a raça, cor, etnia, 
religião, orientação sexual, origem, gênero ou a condição de 
pessoa idosa ou pessoa com deficiência. As medidas serão 
incluídas na Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/19).

Milícia digital
E quanto isso, o governo brasileiro está preparando um 

parecer a ser enviado ao governo americano contra a ex-
tradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, pedida 
pelo STF, revela Igor Gadelha. O argumento do Ministério 
da Justiça é que Santos, suspeito de integrar uma milícia 
digital que age contra a democracia, é acusado de um “crime 
de opinião”. O ministro Alexandre de Moraes determinou a 
prisão preventiva dele e pediu sua extradição atendendo a 
uma solicitação da Polícia Federal.

Milícia digital 1
O ministro da Justiça, Anderson Torres, está furioso com 

o caso. Ele queria que a delegada federal Sílvia Amélia Fon-
seca de Oliveira, responsável por esse tipo de processo na 
Secretaria Nacional de Justiça, o informasse do andamento 
do caso, sem saber que o pedido de extradição já havia sido 
enviado aos EUA, para onde Santos fugiu no ano passado. 
A delegada foi exonerada. A PF abriu inquérito para apurar 
interferência política no processo de extradição de Santos. 
O chefe imediato da delegada exonerada, Vicente Santini, é 
ligado aos filhos de Bolsonaro.

Milícia americana
Símbolo maior da invasão do Capitólio por apoiadores de 

Donald Trump em 6 de janeiro, Jacob Chansley foi condenado 
a três anos e cinco meses de prisão. No dia do ataque ao 
Congresso americano, Chansley chamou a atenção com seu 
chapéu de chifres, uma bandeira do EUA pintada no rosto e 
o peito nu com tatuagens de símbolos nórdicos.

Rayani Santa Cruz

Prefeito interino em exer-
cício, o presidente da Câmara, 
vereador Carlos Augusto 
Borges, o “Carlão do PSB”, 
percorreu vários pontos de 
Campo Grande com os secre-
tários de Saúde, José Mauro 
Filho, e Infraestrutura, Rudi 
Fiorese. Ele vistoriou a UBS 
(Unidade Básica de Saúde) 
do bairro Estrela do Sul, vi-
sitou associação de favelas 
e acompanhou trabalhos de 
reparação de estragos cau-
sados pela chuva.

Carlão está em cargo inte-
rino no Executivo em razão 
da viagem internacional do 
prefeito Marquinhos Trad e 
de sua vice, Adriane Lopes 
(Patriota). O prefeito e a vice 
viajaram para Concepción, 
no Paraguai, com o objetivo 
de apresentar Campo Grande 
como centro principal da Rota 
de Integração Latino-Ameri-
cana. Marquinhos e Adriane 
ficaram no país vizinho na 
quarta e quinta-feira (18), re-
tornando às suas funções da 
prefeitura hoje (19).

No Executivo, a primeira 
ação do prefeito interino 
Carlão foi realizar vistoria na 
Unidade Básica de Saúde do 
bairro Estrela do Sul, acompa-

A delegacia da Polícia Fe-
deral deflagrou ontem (18) a 
operação “A verdade vos liber-
tará”, que investiga a prática 
de crimes eleitorais ocorridos 
durante o pleito de 2020 para 
o cargo de vereador em Dou-
rados. A casa da vereadora 
Daniela Hall, do PSD, foi alvo 
de mandados de busca e apre-
ensão. A vereadora negou as 
acusações de irregularidades 
e criticou os agentes, dizendo 
que não houve respeito às 
prerrogativas de advogada.  

Segundo informado pela 
PF, as investigações tiveram 
início no mês de julho de 
2021, a partir de requisição 
encaminhada pelo Ministério 
Público Eleitoral com informa-
ções indiciárias a respeito de 
suposta prática do crime de 
falsidade ideológica nas pres-
tações de contas de campanha 
de alguns candidatos.

A PF cumpriu 18 mandados 
de busca e apreensão em 
Dourados, todos expedidos 
pela Justiça Eleitoral com a 
finalidade de buscar provas 
necessárias às investigações. 

Na casa da vereadora, a PF 
apreendeu pastas contendo 
diversos documentos e o apa-
relho celular. A PF também 
esteve na Câmara Municipal 
de Dourados.

Vereadora nega acusações
Em entrevista coletiva, a 

parlamentar disse que quatro 
policiais homens entraram 
no imóvel acompanhados por 
duas testemunhas, também 
do sexo masculino, enquanto 
ela estava de roupas íntimas, 
e não a deixaram se trocar. 

Segundo ela, os policiais 
foram respeitosos, mas vio-
laram prerrogativa como ad-
vogada de estar acompanhada 
de um representante da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil). “A OAB chegou após 
a saída da polícia”, afirmou 
ela que cobrou medidas da 
OAB/MS.

“Não existe um procedi-
mento judicial, existe uma 
investigação policial, então 
eu acredito que o partido, por 
enquanto, não tem muito o que 
fazer”, avaliou.

Rayani Santa Cruz

A OAB/MS (Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seccional 
Mato Grosso do Sul) realiza 
hoje (19) a eleição para es-
colha da nova diretoria para 
o triênio 2022/2024. A votação 
será de forma presencial com 
uso de urna eletrônica na sede 
da instituição, localizada na 
Avenida Mato Grosso, 4.700, 
bairro Carandá Bosque, em 
Campo Grande, e nas 31 subse-
ções pelo interior do Estado. A 
votação está marcada para co-
meçar às 9h e segue até as 17h. 

Os advogados de Mato 
Grosso do Sul vão escolher 
entre as chapas com candi-
datos à presidência: Rachel 
Magrini com a chapa “Um Novo 
Tempo para a OAB/MS”, Bitto 
Pereira com o grupo “Mais 
OAB” e Giselle Marques com a 
chapa “Mudança de Verdade”. 

Segundo a Comissão Elei-
toral da OAB/MS, ao todo 23 
seções estarão em funciona-
mento nas salas da ESA (Es-
cola Superior de Advocacia) e 
no pátio da CAAMS (Caixa de 
Assistência dos Advogados). 
Vale destacar que o estaciona-
mento para veículos do Bloco 
A, com acesso à Avenida Mato 
Grosso, será de uso exclusivo 
dos mesários. 

O resultado deve ser apu-
rado até o período noturno, já 
que com o sistema eletrônico 
é possível a contagem rápida 
dos votos.

Como votar
O advogado que vai votar 

em Campo Grande deve entrar 
somente pela Avenida Antônio 
Maria Coelho.

Na ordem de votação, serão 
respeitados grupos prioritá-
rios como idosos, gestantes e 
pessoas com deficiência. Serão 
seguidas todas as normas de 
biossegurança para evitar o 
contágio da COVID-19. Álcool 
gel será disponibilizado em 
cada seção e todos devem fazer 

uso da máscara de proteção.
Para votar, é necessário 

apresentar o cartão ou a 
carteira de identidade de 
advogado(a) ou um dos se-
guintes documentos: Cédula 
de Identidade – RG, Carteira 
Nacional de Habilitação – 
CNH, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS ou 
Passaporte. 

O advogado votará primeiro 
para seccional e, depois, para a 
subseção. Após votar, o eleitor 
assinará a lista de presença 
e receberá o comprovante de 
votação, sendo desnecessária 
qualquer anotação na Carteira 
de Advogado.

Obrigatório
O voto é pessoal e obriga-

tório para todos os profissio-
nais regularmente inscritos 
na OAB/MS, sob pena de multa 
equivalente a 20% do valor 
da anuidade, salvo ausência 
justificada por escrito, a ser 
apreciada pela Diretoria do 
Conselho Seccional.

O prazo para apresentação 
da justificativa é de 60 dias, 
contados a partir da data da 
eleição, expirando na data de 
17 de janeiro de 2022. 

Biossegurança
Nos locais de votação de-

verão ser observadas as regras 
de biossegurança válidas na 
data das eleições, disponibili-
zando material necessário à 
segurança dos eleitores (ál-
cool, aferição de temperatura, 
uso de máscara, distancia-
mento, entre outros). 

Urnas eletrônicas
São 23 urnas eletrônicas, 

sendo que as urnas de lona 
somente serão utilizadas para 
coleta de votos em separado 
(liminar em mandado de segu-
rança ou outro imprevisto). O 
total de 60 funcionários foram 
mobilizados, distribuídos por 
setores, e cada seção contará 
com três mesários voluntários. 

Presidente da Câmara, 
vereador Carlão durante 
vistorias como prefeito 
interino da Capital

Izaias Medeiros/CMCG

nhado do secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho, 
do vereador William Maksoud 
(PTB) e de técnicos da Sesau.

“A unidade está passando 
por revitalização e em breve 
deve ganhar outras melhorias. 
Ouvimos as reivindicações dos 
usuários e servidores. Para 
garantir a melhoria do aten-
dimento em saúde na Capital”, 
disse Carlão, que também es-
teve na UCAF (União Campo-
-Grandense de Associações 
de Moradores em Favelas, 
Assentamentos e Núcleos Ha-
bitacionais) conversando com 
lideranças comunitárias.

No fiml da tarde de ontem, 
o interino esteve no Jardim 
Aquários, onde verificou ruas 

danificadas e intransitáveis 
por conta da chuva. Ele foi ao 
bairro na companhia do se-
cretário Rudi Fiorese e do su-
perintendente de Serviços Pú-
blicos, Medhi Talayeh. Carlão 
também passou por ruas de 
bairros da região norte, espe-
cialmente nas ruas do Nova 
Lima, onde constatou os es-
tragos causados pelas chuvas 
nas ruas sem pavimentação. 
“Ouvimos a população para 
que as ações de recuperação 
sejam realizadas rapidamente 
e de forma a amenizar o sofri-
mento dos moradores.” 

Carlão também visitou 
a Central do Cidadão, com 
a equipe administrativa da 
prefeitura, acompanhando 

a entrega de prêmios da 
Nota Premiada. Além disso 
se reuniu com o secretário 
Luis Eduardo Costa, da Se-
madur; o secretário de Fi-
nanças, Pedro Pedrossian 
Neto; o chefe de gabinete do 
prefeito, Alex de Oliveira, 
e o assessor especial, o ex-
-vereador Chiquinho Telles. 

“Logo depois estivemos 
na Secretaria de Governo e 
Relações Institucionais, onde 
nos encontramos com o An-
tônio Cézar Lacerda e com o 
diretor-presidente da Águas 
Guariroba – concessionária 
de serviços de abastecimento 
de água potável e esgota-
mento sanitário –, Themis de 
Oliveira”, detalhou.

Encerramento
Encerrada e apurada a 

votação, a subcomissão, vi-
sando à totalização dos votos 
da subseção e seccional, 
imediatamente encaminhará 

à Comissão Eleitoral, em 
Campo Grande, as atas e os 
boletins de urnas digitali-
zados de forma legível para 
o e-mail comissaoeleitoral@
oabms.org.br. 

Votação na Ordem dos 
Advogados do Brasil 
de MS começa às 9h 
e segue até as 17h

Gerson Walber

Eleição OAB/MS – triênio 2022/2024
Chapas

Locais de votação

Urnas eletrônicas

Como votar

Biossegurança

Encerramento

Rachel Magrini

Bitto Pereira

Giselle Marques

Chapa “Um Novo 
Tempo para a OAB/MS”

Grupo
“Mais OAB”

Chapa 
“Mudança de Verdade”

Sede da OAB/MS em Campo Grande e nas 31 subseções pelo interior do Estado.

São 22 urnas eletrônicas, e uma urna de lona para coleta de votos em 
separado (liminar em mandado de segurança ou outro imprevisto). Trabalham 
60 funcionários, e 3 mesários por seção.

O voto é obrigatório. O advogado deve apresentar o cartão ou a carteira 
de identidade de advogado(a) ou outro documento de identificação.

Nos locais deve ter álcool gel, aferição de temperatura, uso de máscara, 
distanciamento entre outros. 

Encerrada a apuração ocorre até o período noturno.  

Fonte/OAB-MS



Ex-prefeito e ex-senador 
Arthur Virgílio

Governador do Rio Grande
do Sul Eduardo Leite
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Juiz incompetente

Nos EUA

Após críticas e acusações, clima foi de pacificação entre postulantes

Moro garantiu impunidade a Lula, diz Ciro Gomes

PF intima Olavo de Carvalho, que deixa Brasil à francesa

DE FÁBIO TRAD (PSD-MS), deputado, sobre a promessa de 
Bolsonaro de reajuste a servidores se a PEC dos Precatórios 
passar no Senado.

É uma granada a obsessão 
por reeleição, que vai 
explodir as contas públicas e 
arruinar a economia do país

Casa de ferreiro
A Polícia Federal investiga a atuação da cúpula do 

Ministério da Justiça no processo de extradição de 
Allan dos Santos, ordenada em outubro por Alexandre 
de Moraes, do STF. A PF pediu dados à pasta dentro do 
inquérito em que foi decretada a prisão do influenciador. 
De acordo com informações obtidas pelo Painel, a polícia 
quer saber se houve ato criminoso por parte da cúpula do 
ministério no processo, para interferir ou atrasar o envio 
da documentação para os EUA.

Fora 
O pedido de extradição feito por Moraes provocou a 

demissão de Silvia Amélia, chefe do DRCI (Departamento 
de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional), 
setor do Ministério da Justiça que cuida desse tema. 
O chefe de Silvia era o secretário Nacional de Justiça, 
Vicente Santini, de quem a PF quer saber qual foi a 
atuação nos autos.

Pelé 
Como mostrou o Painel, o pedido de extradição chegou 

aos EUA na semana passada e a cúpula da Justiça só 
teve acesso a essa informação em novembro, quando o 
trâmite já havia sido executado. Aliados de Torres negam 
que Silvia tenha sido exonerada pelo fato de ter dado 
andamento ao processo e alegam que houve quebra de 
confiança.

Lados 
Colegas da ex-chefe do DRCI saíram em defesa dela nos 

bastidores. Eles afirmam que o departamento é um órgão 
técnico, pelo qual passam dezenas de questões sensíveis, 
que não deve ficar suscetível a pressões políticas e, por 
isso, o caso todo tramitou como deveria, sem que houvesse 
qualquer aviso.

De novo 
Deputados federais tanto de esquerda como de direita 

vão pedir novamente ao STF a anulação da votação da 
PEC dos Precatórios em primeiro turno. Um primeiro 
mandado de segurança foi rejeitado por Rosa Weber.

Sem tempo 
O juiz Marcelo Bretas proferiu uma das duas sentenças 

pelas quais foi cobrado no Tribunal Regional Federal da 
2ª Região pela demora na conclusão das ações penais. 
Ele condenou dois empresários pelos crimes de fraude à 
licitação e organização criminosa envolvidos no suposto 
esquema do ex-governador Luiz Fernando Pezão.

...irmão 
Bretas apontou como uma das razões para o atraso a 

redução da equipe da 7ª Vara Federal Criminal, onde atua. 
No caso dos empresários, o TRF-2 impôs em outubro um 
prazo de dois meses para a conclusão do processo.

Dados
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

mostra que 15 estados elaboraram políticas públicas ou 
usaram como base evidências não científicas para nortear 
o combate a Covid.

Cada 
Distrito Federal, Roraima e Mato Grosso estão entre os 

estados citados. Ibaneis Rocha (MDB-DF) declarou, em 
setembro de 2020, que a imunidade de rebanho havia sido 
atingida para reduzir o número de leitos disponíveis.

...uma 
Em Mato Grosso, o governo organizou locais onde os 

chamados kit covid poderiam ser retirados gratuitamente. 
Já em Roraima, os remédios que compunham o kit 
receberam isenção de impostos.

Bonde 
O prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) vai liderar uma 

comitiva de prefeitos de São Paulo até Brasília para pedir 
ajuda financeira com gastos relacionados ao transporte 
público. A ideia é fazer reuniões em Ministério da 
Economia, Câmara dos Deputados e Senado.

Custo 
A iniciativa foi acordada em reunião na manhã desta 

quarta-feira (17) entre Nunes e outros 11 prefeitos 
paulistas. A Prefeitura de São Paulo já gastou em 2021 mais 
de R$ 2,25 bilhões com subsídios ao transporte público.

...alto 
Além do aumento no preço do diesel, que acumula 

alta de mais de 65% no ano, o setor de transportes passa 
por problemas devido aos reflexos da queda de usuários 
causada pela pandemia.

Folhapress

No último debate antes das 
prévias presidenciais do PSDB, 
marcadas para domingo (21), 
Arthur Virgílio (AM), João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS) bus-
caram demonstrar convergên-
cias e atacaram o governo de 
Jair Bolsonaro (sem partido).

Depois de um debate tenso na 
última semana, com críticas e 
acusações diretas entre os pos-
tulantes, o encontro promovido 
pela CNN, na quarta-feira (17), 
foi morno. Seguiu-se o clima de 
pacificação iniciado no dia ante-
rior, quando Leite recebeu Doria 
na sede do governo gaúcho e 
ambos falaram em união.

Em comum acordo, tucanos 
buscaram baixar a temperatura 
após uma escalada de tensão 
que deixou clara a divisão no 
partido. Nos últimos dias, Leite 
acusou Doria de exercer pressão 
sobre prefeitos, inclusive usando 
a máquina do governo, e as 
campanhas se desentenderam 

a respeito do app de votação e 
do adiamento das prévias.

Revelada pelo jornal “Folha 
de S.Paulo”, a principal polê-
mica do dia – o pedido feito pelo 
Governo Bolsonaro e atendido 
por Leite para tentar convencer 
Doria a adiar o início da vaci-
nação contra a COVID-19 – não 
foi explorada no debate pelo 
governador paulista.

“Fizemos um debate altivo, 
com entendimento e propostas, 
sem ressentimentos e sem 
brigas”, resumiu Doria.

O alvo comum passou a 
ser Bolsonaro, embora Doria, 
especialmente, também tenha 
mirado no PT do ex-presi-
dente Lula.

Leite alfinetou Doria em 
apenas duas ocasiões. Pri-
meiro, ao salientar que o vale-
-gás, programa social do pau-
lista, é provisório e não atende 
famílias do Bolsa Família. 
Doria defendeu seu programa 
como pioneiro e inovador.

Depois, Leite afirmou que 

Doria deve os avanços na edu-
cação paulista a governos tu-
canos anteriores no estado, 
mencionando especificamente 
o ex-governador Geraldo Al-
ckmin (de saída do PSDB), que 
é desafeto de Doria e apoia o 
gaúcho nas prévias.

Em suas considerações fi-
nais, Doria fez acenos a tucanos 
históricos, como Mário Covas e 
Franco Montoro, mas não men-
cionou Alckmin. Ele citou nomi-
nalmente também os caciques 
que o apoiam nas prévias: o ex-
-presidente Fernando Henrique 
Cardoso e os senadores Mara 
Gabrilli (SP) e José Serra (SP), 
que declarou seu apoio público 
nessa quarta.

Respondendo a jornalistas, 
Doria afirmou que poderia, sim, 
abrir mão da candidatura à 
Presidência caso outro nome 
da terceira via tivesse maiores 
chances na eleição contra Bol-
sonaro e Lula.

O governador paulista 
também afirmou que está atrás 

de Bolsonaro, Lula e Sérgio 
Moro (Podemos) nas pesquisas, 
apesar de ter o ativo da vaci-
nação no país, porque ainda 
faltam 11 meses para a eleição.

Virgílio, que não tem chances 
de vencer as prévias, cobrou dos 
demais um compromisso de não 
deixar o PSDB e de “desbolsona-
rizar” o partido.

“É meu partido, do qual eu 
me orgulho e quero ficar”, disse 
Leite. O governador gaúcho, no 
entanto, não entrou na questão 
da bolsonarização da sigla – boa 
parte dos deputados federais 
que o apoiam votam a favor do 
governo federal na Câmara.

De modo geral, os três tu-
canos concordaram a respeito 
de preservação da Amazônia, 
políticas de inclusão para mu-
lheres, respeito à imprensa, 
implementação de programas 
sociais para os mais pobres e, 
sobretudo, da necessidade de 
controle de gastos públicos e 
de reformas tributária e ad-
ministrativa.

UOL-Folhapress

O ex-ministro e presidenci-
ável Ciro Gomes (PDT) disse 
ontem (18) que o ex-juiz e 
ex-ministro Sérgio Moro (Po-
demos) não tem vivência para 
ser candidato à Presidência da 
República e demonstrou ser 
um magistrado “incompetente” 
por, segundo ele, “garantir a 
impunidade” do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista à CNN, Ciro 
questionou quais são as pro-
postas do ex-juiz da Lava Jato 
e a compreensão que ele tem 
do “drama social brasileiro”, ci-
tando o desemprego e inflação.

Moro se filiou ao Podemos 
na semana passada e, em 
entrevista ao programa Con-
versa com Bial, da TV Globo, 
disse se sentir preparado para 
assumir a liderança do projeto 
de governo.

Em junho deste ano, o STF 
declarou que Moro foi parcial 
ao julgar Lula no processo do 
tríplex do Guarujá (SP). No dia 
8 de março, o ministro Edson 
Fachin anulou todas as conde-
nações de Lula sentenciadas 
por Moro na Justiça Federal do 
Paraná. Com a decisão, o pe-
tista voltou a ser elegível e apto 
a se candidatar a presidente 
em 2022. O caso foi levado ao 
plenário do STF, no dia 15 de 
abril, e a declaração de incom-
petência de Moro foi confirmada 
por 8 votos a 3.

Para o pedetista, Moro “ga-
rantiu a impunidade” de Lula 
e de pessoas que integraram 
seu governo “porque trocou 
os pés pelas mãos e, ao invés 
de ser um juiz severo e equili-
brado, foi um politiqueiro que 
usou a magistratura para sua 
ambição desmedida”.

Uma pesquisa eleitoral da 

Genial Investimentos e Quaest 
Consultoria divulgada na se-
mana passada apontou que 
Lula lidera a disputa para 
as eleições de 2022, seguido 
pelo presidente Jair Bolso-
naro (sem partido). Já Moro 
apareceu em terceiro lugar, 
empatado com Ciro.

Pastore na economia
Durante a entrevista, Ciro 

também comentou o fato de o 
ex-presidente do BC (Banco 
Central) Affonso Celso Pastore 
ser o conselheiro de Moro sobre 
assuntos econômicos.

Apesar de ter elogiado o 
economista, classificando-o 
como uma “pessoa estimável e 
respeitável”, Ciro lembrou que 
ele foi presidente do BC ainda 
durante a ditadura militar, no 
Governo Figueiredo.

“É menos do mesmo, é uma 
coisa absolutamente chocante 

que uma pessoa que não en-
tende nada traga um homem 
do banco, um homem do sis-
tema financeiro. O Brasil pre-
cisa desesperadamente dis-
cutir uma mudança do modelo 
econômico”, disse o pedetista, 
acrescentando ter uma equipe 
de “600 sábios” que o auxiliam 
sobre as diversas questões en-
volvendo o país.

Em entrevista ao jornal “O 
Estado de S.Paulo”, publicada 
hoje, Pastore disse que não 
vai ser “posto Ipiranga” – uma 
referência ao apelido que Bol-
sonaro deu ao ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes – de Moro. 
O economista, 83, afirmou que 
não está fazendo “o jogo de 
virar ministro”, não negociou 
nenhum cargo e está ofere-
cendo “uma cooperação espon-
tânea de um cidadão que a vida 
inteira deu aula de economia e 
acumulou conhecimento”.

Camila Mattoso/Folhapress

O filósofo e guru do bolso-
narismo Olavo de Carvalho 
deixou o Brasil após ser inti-
mado pela Polícia Federal para 
prestar depoimento no inqué-
rito que apura a existência de 
uma milícia digital voltada a 
desacreditar a democracia e 
as instituições.

A PF intimou Olavo no 
último dia 9 de novembro 
por meio de sua defesa, que 
informou aos investigadores 
que o filósofo ainda estava em 
tratamento de saúde – ele veio 
ao Brasil no início de julho 
para dar continuidade aos 
cuidados iniciados nos EUA, 
onde mora.

Dias depois da intimação, 

entretanto, ele deixou o Brasil 
e na terça (16) gravou um 
vídeo de sua casa nos EUA 
em que informou ter retornado 
“de forma repentina”.

“Eu estava no hospital e 
me ofereceram um voo repen-
tino para dali a 15 minutos. 
Eu não ia perder essa opor-
tunidade”, disse em vídeo 
gravado já nos EUA.

No vídeo, Olavo diz que a 
“coisa foi tão rápida” que não 
foi possível se despedir dos 
médicos e enfermeiros do hos-
pital em que estava internado.

“O pessoal chama de saída 
à francesa”, disse.

Na versão do guru bolsona-
rista, a saída do pais “não foi 
escondida de ninguém”, mas, 
sim, porque disseram a ele que 

PF tenta pela 
segunda vez ouvir o 
guru de Bolsonaro, 
Olavo de Carvalho

Reprodução

“ou embarca agora ou não vai 
ter outro voo”.

Essa foi a segunda tentativa 
da PF em ouvir o filósofo. Em 

agosto ele foi intimado e sua 
defesa também se valeu do 
argumento do tratamento mé-
dico para evitar o depoimento.

Governdor de São Paulo 
João Doria 
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Prévias PSDB

Doria e Leite evitam se atacar 
e miram Bolsonaro em debate
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Para especialistas, resultados foram provocados 
principalmente pela pandemia da COVID-19

MS registra queda de 
4,66% no número de 
nascimentos em 2020
Aline Araújo

Que 2020 não foi um ano 
fácil não é novidade. A pan-
demia afetou diretamente a 
vida da população e, conse-
quentemente, algumas mu-
danças ficaram registradas 
nas estatísticas. Segundo 
divulgado ontem (18), pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), em 
Mato Grosso do Sul, o índice 
de mortes naturais cresceu 
15,97% em decorrência da 
pandemia, ao passo que o 
número de nascimentos regis-
trou queda de 4,66% somente 
no ano passado. 

Segundo o levantamento, al-
gumas dessas gestações come-
çaram antes de o vírus circular 
por aqui, mas a queda de nas-
cimentos acompanha o índice 
brasileiro. Em 2020 nasceram 
43.331 novos bebês no Estado, 
permanecendo em oitavo lugar 
entre os estados brasileiros. 
A pesquisa também registrou 
que, entre as mães que mais 
tiveram filhos, havia idades 
entre 20 e 24 anos; elas foram 
responsáveis por 25,57% dos 
nascimentos registrados em 
2020. Seguidas pelas mulheres 
de 25 a 29 anos, que tiveram 

10.450 filhos em 2019 em Mato 
Grosso do Sul.

A empresária Maria Au-
gusta Bravo, de 26 anos, está 
nessa faixa etária. Descobrir a 
gestação em 2020 foi uma sur-
presa; ela e o companheiro Ro-
drigo Queiroz não planejaram 
a gestação de Ricardo, mas 
mesmo em meio à pandemia o 
bebê foi recebido com tranqui-
lidade pelo casal. “Nós fizemos 
todo o acompanhamento e a 
minha gravidez foi tranquila, 
não sai muito de casa durante 
a gestação e tomei os cuidados 
e o Ricardinho nasceu com 
4,100 kg”, comenta a mãe or-
gulhosa. Guta, como prefere 
ser chamada, faz parte do 
grupo de mulheres que, apesar 
dos cuidados contraceptivos, 
engravidou. 

Outros dados que merecem 
destaque na pesquisa são que, 
em relação a casos de gravidez 
na adolescência, foram 374 
crianças nascidas de meninas 
menores de 15 anos no último 
ano. Enquanto foram mais de 8 
mil nascidos de mulheres de 30 
a 35 anos, mais de 4 mil de 35 a 
39 anos e 1.200 de 40 a 44 anos; 
68 de 45 a 59 anos e 10 bebês de 
mulheres com mais de 50 anos.

Para a enfermeira e profes-

sora em enfermagem Rafaela 
Penarabel, que acompanha de 
perto a rotina das unidades 
de saúde básica, a pandemia 
impactou principalmente o 
número de gestações que es-
tavam sendo planejadas.

“Eu acredito que a gente 
está tendo esse reflexo em 
razão do impacto da pan-
demia do ano passado para 
cá. Aqueles casais que es-
tavam planejando engravidar 
preferiram adiar, porque na-
quele momento, no início de 
2020 ninguém sabia o que 
realmente viria pela frente. A 
meu ver essa redução se deu 
aos casais segurarem o plane-
jamento. Tanto que em 2021 a 
gente observa que depois das 
vacinas, no segundo semestre 
houve um aumento efetivo nas 
taxas de pré-natais”, afirma a 
profissional, que aponta que, 
após a vacinação ser liberada 
para gestantes, a segurança 
das pacientes aumentou. 

Para o sociólogo, Paulo 
Cabral, a queda no número 
de nascimentos não tem cor-
relação com a pandemia e 
sim com a possibilidade de 
as pessoas planejarem suas 
gestações. “Essa queda não 
é novidade, é uma tendência 

Em 2020, quando consi-
derado o local de residência 
do falecido (Mato Grosso 
do Sul), foram registradas 
18.960 mortes. Em 2019 
foram 16.553, um aumento 
de 14,54%. Na capital, os 
números seguem padrão 
semelhante, tendo aumen-

tado cerca de 20,6% entre 
os dois anos.

Entre os óbitos registrados 
no Estado, houve queda no 
número de mortes não na-
turais (de 1.199 para 1.172), 
porém foi registrado au-
mento de 15,97% no número 
de mortes naturais. Estas 

saltaram de 15.333 em 2019 
para 17.761 em 2020 (2.428 a 
mais). Os números são pró-
ximos do registro feito pelo 
governo de Mato Grosso do 
Sul para as mortes causadas 
por COVID-19 no período, que 
apontam para o registro de 
2.678 óbitos em 2020.

que vem há mais de 20 anos. 
Desde os anos 70 com o ad-
vento da pílula anticoncep-
cional. Não sei se a pandemia 
interferiria nessa seara, até 
porque, as pessoas ficaram 
mais em casa, se fosse inter-
ferir seria para estimular o 
nascimento”, pontua o soci-

ólogo. Que destaca um dado 
interessante na pesquisa: é o 
aumento de filhos nascidos de 
mulheres acima dos 40 anos, 
que pode ser relacionado com 
os avanços na ciência e tec-
nologia.

Abril foi o mês que registrou 
mais nascimentos, com 3.852. 

Caiu também o número de sub-
-registro de nascimentos em 
MS. O estudo estima que quase 
479 crianças que nasceram 
em MS, cerca de 1,09%, não 
obtiveram Certidão de Nasci-
mento. Em 2015, a estimativa 
de sub-registro de nascimentos 
era de 2,55%.

Número de mortes apresentou alta de 14,54%

Diminuição de 
gestações pode estar 
ligada ao medo e à 
insegurança sanitária
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Em contrapartida, 
o instituto também 
revelou que foram 
registrados 424 
mortes fetais, ou seja, 
gestações interrompidas 
involuntariamente, 

em 2020. Apesar de 
Mato Grosso do Sul ter 
registrado o 10º menor 
índice entre os estados 
brasileiros o número 
representou um aumento 
de 3,6% em relação a 

2019. Entre 2019 e 2020, 
o número de mortes 
fetais do sexo masculino 
diminuiu de 223 para 
214, ao passo que no sexo 
feminino houve aumento 
de 185 para 209. 

Taxa de mortes fetais também obteve crescimento
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Solidariedade Saúde

Pandemia

Fé

Neste ano, foram disponibilizadas 500 unidades, 
que devem ser distribuídas durante as cerimônias

Banco de Leite do HU está com estoque negativo há 
uma semana e 11 bebês se alimentam por fórmula

Cassems inaugura nova rede 
de oncologia e centro de 
transplante de medula óssea 

‘Passaporte sanitário’ é arquivado por vereadores da Capital

Isabela Assoni

Tradição no Santuário Es-
tadual Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, os candidatos 
que prestarão o Enem 2021 
receberam uma bênção especial 
durante as Missas do Santís-
simo. Os presentes puderam 
levar as canetas que serão uti-
lizadas no dia do teste para 
serem abençoadas durante as 
celebrações. A primeira acon-
teceu às 9h, a segunda às 15h 
e a última às 19h. Outras três 
missas com bênção às canetas 
ocorrerão na quinta-feira (25), 
nos mesmos horários.

A bênção acontece todos 
os anos na semana do Enem. 
Antes da pandemia, a bênção 
acontecia apenas na quinta-
-feira que antecede o primeiro 
dia do exame. Por conta da 
pandemia, a celebração foi 
ampliada para dois dias. Para 
quem não levar a caneta, o 
Santuário disponibilizou 500 
unidades para distribuir entre 
os presentes, independente se 

farão ou não o exame.
Nas palavras do reitor do 

Santuário e pároco, Reginaldo 
Faria, a bênção é para que os 
candidatos possam realizar 
a prova com tranquilidade, 
calma e também uma forma de 
o reino de Deus estar presente 
na vida de tantos jovens e 
adultos durante este momento 
tão importante. 

“Temos sempre a oportu-
nidade de pedir a bênção de 
Deus para que a nossa vida seja 
mais completa. Hoje, nas vés-
peras do Enem, é uma tradição 
aqui no Santuário sempre na 
quinta-feira que antecede o 
exame, nós fazemos a bênção 
das canetas para os estudantes 
e alunos que farão a prova no 
próximo domingo, para que 
eles possam ter a tranquilidade 
de fazer uma boa prova com a 
mente descansada e naquele 
dia os seus dons e talentos, a 
sua sabedoria possa resplan-
decer naquilo que escreve e 
no que estudaram quase o ano 
todo”, conta.

O pároco reforça o fato de 
que todos ainda estão lidando 
com as marcas deixadas pela 
COVID-19 e de que todos no 
Santuário entendem que o 
ano não foi fácil, muitos estu-
dantes precisaram estudar para 
a prova pela internet, então 
as canetas são um símbolo de 
amor, carinho e unidade aqui 
do Santuário estadual.

O sentimento pode ser sen-
tido pela estudante Ana Paula 
Flores, 17 anos, que vai prestar 
o Enem este ano, com o objetivo 
de conseguir passar para enfer-
magem. A estudante está se pre-
parando o ano inteiro e, como 
uma ajuda extra, compareceu à 
missa para pedir tranquilidade 
e paz no dia do exame.

“É a primeira vez que eu 
venho na missa das canetas. Já 
prestei o Enem uma vez, mas 
era um treino, esse ano é pra 
valer. Eu vi na televisão e decidi 
vir para pedir discernimento a 
Deus, porque eu tenho uma fé 
bem grande, para que na hora 
eu consiga fazer a prova, não 

Débora Ricalde

Pioneiro no Centro-Oeste 
quando o assunto é trans-
plante de medula óssea, o 
Hospital da Cassems está 
inaugurando a sua Rede Amo 
(rede integrada e multipro-
fissional de tratamento em 
oncologia), com uma estru-
tura voltada exclusivamente 
para atendimento oncoló-
gico, onde os pacientes serão 
atendidos por uma equipe 
altamente qualificada. 

“Nós estamos prontos 
para realizar o transplante 
de medula óssea, aguar-
damos somente o credencia-
mento através da Secretária 
de Estado de Saúde. Com 
esse serviço no nosso hos-
pital de Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul será o 11º es-
tado da União a apresentar o 
transplante de medula óssea, 
melhorando assim as possi-
bilidades para a nossa po-
pulação”, disse o presidente 
da Cassems, Ricardo Ayache.

A nova Rede Amo já está 
presente em todo o Estado e 
conta com equipes multidis-
ciplinares e especializadas 
em cirurgias oncológicas, 
oncologia clínica, oncologia 
pediátrica, hematologia, ge-
nética médica, nutrição, fi-
sioterapia, psicologia, geria-
tria, psiquiatria e medicina 
integrativa.

Credenciada desde 2020, 
pelo Ministério da Saúde, 
para a realização de trans-
plante de medula óssea pelo 
Ministério da Saúde, o hos-
pital aguarda agora os cre-
denciamentos para realizar 
o primeiro transplante.

“Nós estamos trabalhando 
esse atendimento generali-
zado, pois o nosso hospital já 
tem condições de realizar esse 
atendimento. A solicitação de 
liberação e credenciamento 
para atender todo o estado 
foi enviado semana passada 
para o SUS e entendemos que 
é compromisso da Cassems 
também contribuir na estru-
turação de todo nosso sistema 
de saúde, tendo ciência da 
importância que será para a 
nossa população ter a opção 
de um serviço de transplante 
de medula óssea”, afirma o 
presidente. 

Ricardo Ayache finaliza 
dizendo que, no prazo de até 
90 dias, todos os pacientes 
que fazem hoje o tratamento 
oncológico pelo plano de 
saúde serão atendidos exclu-
sivamente na nova estrutura.

“Cerca de 290 pacientes 
estão fora da rede Cassems, 
agora esses pacientes serão 
atendidos a partir de então 
na nossa estrutura com a 
garantia de um atendimento 
muito qualificado e humani-
zado”, garante Ayache.

Clara Rockel

Os vereadores da Câmara 
Municipal de Campo Grande 
arquivaram ontem (18) o pro-
jeto de lei que criaria um “pas-
saporte de vacina” na Capital. 
Com autoria dos vereadores 
Camila Jara e Ayrton Araújo, 
ambos do Partido dos Traba-
lhadores (PT), o projeto su-
geria a criação do Programa de 
Incentivo à Vacinação Contra a 
COVID-19, garantindo a imuni-
zação da população apta. 

De acordo com o texto do 
projeto, a criação do programa 
implicaria a obrigatoriedade 
de um comprovante de imu-
nização para a entrada em 
creches e instituições de En-
sino Fundamental por parte 
de pais, professores e presta-
dores de serviço, ingresso em 
espetáculos artísticos, cultu-
rais e esportivos, inscrição 
em concursos públicos muni-
cipais, além do cadastro de 
trabalhadores para as vagas 
de emprego mantidas pela 

Funsat (Fundação Social do 
Trabalho), entre outras. 

Segundo o vereador Dr. 
Sandro (Patriota), que foi con-
trário à aprovação do projeto, 
o momento não é oportuno. 
“Devemos focar nos novos 
desafios para a saúde, não 
vejo necessidade para o pas-
saporte sanitário em nossa 
Capital”, disse Sandro. “Mês 
que vem fará dois anos que 
a COVID-19 deu início lá na 
China, causando muita tris-
teza em Campo Grande, no 

Brasil e no mundo. Porém, 
estamos virando essa página. 
Temos tantos novos desafios 
pela frente, uma fila de espera 
de cirurgias eletivas, uma pan-
demia de obesidade e excesso 
de peso, então, temos que 
focar a nossa energia como 
legisladores em novos desafios 
para a saúde”, afirmou.

 O vereador também uti-
lizou o palanque para destacar 
sobre a redução de casos e 
internações em decorrência 
da doença na Capital.

Santuário em Campo Grande 
abençoa as canetas dos 
candidatos do Enem 2021

me dar ansiedade. Pretendo vir 
na missa da semana que vem 
também, porque eu sinto que 
essa é mais uma oportunidade 
para conversar com deus, me 
acalmar para fazer a prova 
como deve”, comenta.

A estudante Kesley Ka-
rolyna, 18, também esteve 
presente na celebração para 
buscar confiança para con-
seguir uma vaga no curso de 
estética e cosmética.

“É meu primeiro ano. Decidi 
vir para aliviar um pouco mais 
o coração, ficar mais calma. 
Eu comecei a me preparar, dei 
uma parada, voltei, porque eu 
comecei a trabalhar e ficou um 
pouco mais complicado, mas vai 
dar tudo certo, se Deus quiser!”

Não apenas os estudantes, 
mas também mães, pais e avós 
estiveram presentes na cele-
bração e pegaram uma caneta 
para presentear os filhos, netos 
e conhecidos que vão prestar 
o exame. É o caso de Sandra 
Navarro, que decidiu pegar a 
caneta para o neto de 20 anos.

“Peguei essa caneta para 
entregar para o meu neto, de 
20 anos, eu to lutando por ele 
agora. Porque, quando ele co-
meçou a trabalhar, acabou dei-
xando de lado por conta da pan-
demia. Antes ele tinha prestado 
também, para o curso de direito, 
mas acabou não dando certo 
por poucos pontos, então quero 
entregar para ele”, relata.

Como  informado no discurso 
do padre Faria, a caneta é uma 
forma de o Santuário apoiar 
e estar presente na vida dos 
jovens e adultos. Esse motivo 
levou Maria Lúcia Dermirdjian 
a pegar a caneta para entregar 

à filha Letícia, de 31 anos, que 
é advogada e está prestando 
concurso público. 

“A caneta é benta, então 
como temos muita fé peguei 
para dar uma ajuda. Toda ajuda 
é válida, principalmente a de 
Deus”, pontuou. 

Em Mato Grosso do Sul, 
foram feitas 84.562 inscrições, 
sendo 82.638 para prova im-
pressa e 1.924 para a versão 
on-line, que vão acontecer em 
todo país nos dias 21 e 28 de 
novembro. Neste ano, a prova 
digital será aplicada no mesmo 
dia da prova impressa, ao con-
trário do que ocorreu em 2020.

a 100% precisaríamos de 5,8 
litros de leite e temos 2,1 litros. 
Com isso, temos de avaliar a 
situação e priorizar os pre-
maturos extremos”, lamentou. 

Na Santa Casa, hospital 
que atende uma média de 20 
crianças por dia, a situação é 
mais confortável. No entanto, 
ainda exige cuidado e, princi-
palmente, o gesto de solida-
riedade. 

“Atualmente estamos com 
77 doadoras ativas, o que ga-
rante um estoque suficiente, 
porém necessitamos de doa-
ções constantes, visto que es-
tamos com muitos prematuros 

em uso de leite humano nas 
UTIs e Unidades Intermediá-
rias”, afirmou o hospital.  

Doar sem sair de casa 
Tanto no Banco de Leite do 

Humap e como no da Santa 
Casa uma equipe especia-
lizada oferece orientações 
sobre higiene, procedimentos 
para extração do leite e ar-
mazenamento. Mais informa-
ções do Hospital Universitário 
podem ser obtidas no 3345-
3027. Na Santa Casa o contato 
pode ser feito pelo telefone 
3322-4174 ou na Cândido Ma-
riano pelo (67) 3041-4775.

Presidente da Cassems, 
Ricardo Ayache 
comemorou os avanços 
consolidados em MS

Nilson Figueiredo

Estoques de leite estão 
cada vez menores 
e alertam para a 
importância da doação

Nilson Figueiredo

Isabela Assoni

O Banco de Leite do Hos-
pital Universitário está com 
estoque negativo há uma se-
mana. Ao todo, são 16 bebês 
prematuros internados na 
UTI neonatal e Unidade de 
Cuidados Intermediários Ne-
onatais. No momento, a uni-
dade tem apenas o suficiente 
para atender 5 bebês pre-
maturos em estado crítico, 
enquanto os outros 11 estão 
recebendo fórmula. 

Com os estoques vazios 
o Hospital Universitário 
buscou ajuda em outras uni-
dades e conseguiu o alimento 
pelo Banco de Leite da Ma-
ternidade Cândido Mariano, 
que “emprestou” 2,7 litros 
na última sexta-feira (12). 
Contudo, a unidade também 
está com estoques de leite em 
níveis muito baixos, revelou 
a unidade. 

Com a pandemia, o fluxo de 
doações ficou incerto. Segundo 
o hospital, no fim do ano as 
doações sempre caem e os 
meses de novembro a março 
são sempre o pior período. 

Na busca por manter as 

doações, as funcionárias do 
Banco de Leite conversam com 
as mamães de todos os bebês 
que nascem na maternidade, 
explicando como funcionam as 
doações e a importância.

Mãe de Guilherme e Cecília, 
Luana Rodrigues esteve no HU 
para doar leite nos meses de 
setembro e outubro deste ano.

“Quando fui pela primeira 
vez, senti que estava ajudando 
outros bebês a viver. Preci-
samos ter em mente que a 
doação de leite materno salva 
vidas”, conta.

Unidade readequa a quantidade
Outro local que também 

está sofrendo é a Maternidade 
Cândido Mariano, conforme 
explicou a nutricionista Va-
nessa Torres. Atualmente, o 
hospital conta com 41 leitos da 
unidade neonatal e, em muitos 
casos, as mães não conseguem 
produzir a quantidade sufi-
ciente, e sem estoque, os es-
pecialistas tendem a oferecer 
a fórmula infantil que nem 
sempre é bem recebida pelos 
pequenos. 

“Temos bebês que mamam 
até 70 ml por dia. Para atender 

Para candidatos e 
familiares, celebração 
marca a busca da fé 
pela conquista da vaga
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A lei  que proíbe insti-
tuições  financeiras de ofe-
recerem e realizarem con-
tratos de empréstimo  por 
meio de  ligações telefônicas, 
promulgada pela Assembleia 
Legislativa e  publicada  no 
Diário Oficial do Estado no dia 
11 de novembro, vai garantir 
tranquilidade a aposentados e 
pensionistas  que vêm sendo 
alvo dessas instituições. Os 
estabelecimentos liberam, 
muitas vezes,  valores que não 
foram solicitados e impõem 
dificuldades para  a solução 
do problema  criado.

A lei em questão é de au-
toria do deputado Evander 
Vendramini, que, no seu texto,  
deixa claro que quaisquer 
instituições, correspondentes 
bancários ou sociedades de ar-
rendamento mercantil em ati-
vidade em Mato Grosso do Sul 
não poderão mais convencer 
as pessoas, por meio de tele-
marketing, oferta comercial, 
proposta ou propaganda, a  
celebrar contratos de  emprés-
timo de qualquer natureza.

Apenas  as  solicitações que, 
comprovadamente, ocorreram 
e que geraram contratos e 
mediante apresentação de do-
cumento idôneo do interessado 
poderão ser fator de concreti-
zação de liberação de valores 

pretendidos pelos cidadãos. A 
lei estabelece que o descum-
primento dos seus dispositivos 
sujeitará o infrator às penali-
dades previstas no Código de 
Defesa do Consumidor e ficará 
passível de multa.

“A legislação vem beneficiar 
grande número de pessoas, 
uma  vez que ocorrências de 
problemas  relacionadas aos 
empréstimos são registradas 
em número cada vez maior”, 
comenta o superintendente 
da Procon estadual, Marcelo 
Salomão. Levantamento re-
alizado na Superintendência 
para Orientação e Defesa do 
Consumidor (Procon-MS) dá 
conta de que, somente este 
ano, foram registrados 167 

casos. Isso envolve tanto em-
préstimos não solicitados 
como tentativa de redução de 
juros e reversão de refinancia-
mento de dívidas.

Os consumidores alegam 
prejuízos, uma vez que, refi-
nanciando os contratos, por 
maior que seja o número de 
parcelas já pagas, voltam à 
“estaca zero” e, com isso, 
nunca conseguem quitar suas 
dívidas. As empresas mais re-
clamadas no decorrer de 2021 
são 24. Entre elas destaque 
para o Banco Itaú Consig-
nado com 21 reclamações, o 
Banco C 6 Consignado com 
20, o Banco Bradesco com 17, 
o BMG com 15 e o Santander 
e Panamericano com 12 cada.
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Diferença de 
produtos entre 
lojas pode 
registrar o
dobro do preço

Carnes especiais para o Natal têm alta de até 
36% nos preços em supermercados da Capital

Fotos: Felipe Ribeiro

Folhapress

O preço da cesta de Natal 
no país já subiu 5,91% este 
ano, aponta prévia de le-
vantamento elaborado pela 
Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas).

Se no final do ano passado 
a cesta de Natal estava em 
torno de R$ 309,86, agora 
sai por cerca de R$ 328,17. O 
cálculo considera a variação 
do IPC (Índice de Preços ao 
Consumidor) dos produtos 
analisados numa comparação 
entre a 2ª quadrissemana de 
dezembro de 2020 com os 

valores fechados de outubro 
deste ano.

A Fipe lembra que alguns 
produtos sazonais, como 
peru e chester, têm oscila-
ções fortes em novembro e 
dezembro, o que ainda pode 
influenciar no preço final da 
cesta. No caso, para cima. 

Tradicional nas mesas 
brasileiras, o panetone de 
frutas cristalizadas, com 
500 gramas, foi o produto 
cujo preço mais aumentou: 
25,96%.

Veja as variações da cesta 
de Natal, no quadro abaixo, 
segundo a Fipe.

Felipe Ribeiro

Com o Natal chegando, di-
versos produtos de proteína 
animal começam a ser abas-
tecidos nos supermercados da 
Capital. Nesta semana, foi pos-
sível encontrar algumas aves, 
perus e chester em apenas um 
estabelecimento da cidade vi-
sitado pela reportagem. Ainda 
assim, já é perceptível um au-
mento de até 36% em relação 
aos preços praticados no ano 
passado.

Segundo apuração do jornal 
O Estado, a variação pode 
ser ainda maior se os valores 
de determinados itens forem 
comparados entre os super-
mercados. Em um dos locais 
verificados, o preço da Ave 
Sadia Supreme custava de R$ 
20,98, o quilo. Em outro este-
belecimento, o mesmo produto 
podia ser levado por apenas 
R$ 8,99. Isto é, uma forte dife-
rença de 133%.

Com a maior alta registrada 
entre as carnes especiais, a Ave 
Rezende Briscker foi encon-
trada no Assaí por R$ 18,98. No 
ano passado, a mesma proteína 
podia ser comprada por R$ 
13,98. Outro produto com ele-
vação de preço considerável foi 
o Peru Seara. Em 2020, o quilo 
da ave valia R$ 19,98, agora, 
custa R$ 26,48, uma majoração 
de quase 33%.

Muito cobiçado entre os 
consumidores, o chester 
também subiu de preço. Em 
comparação com um ano 
atrás, o produto teve 17% de 
aumento em Campo Grande. 
Antes, o quilo do Chester Per-

O principal objetivo do Dia 
Mundial do Empreendedorismo 
Feminino, comemorado no dia 
19 de novembro, é incentivar o 
ingresso de mulheres no mundo 
dos negócios. Este estímulo 
é muito importante para que 
mais mulheres líderes e empre-
endedoras sejam incentivadas 
a iniciar startups e impulsionar 
o crescimento econômico.

A data foi criada pela ONU, 
que afirma que a iniciativa 
é um esforço para ampliar 
ainda mais as oportunidades 
para as mulheres em meios 
corporativos, atingindo não 
só as empreendedoras como 
também profissionais de di-
versas áreas e cargos de co-
mando em grandes empresas.

Neste contexto, a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da Bahia 
está constantemente partici-
pando e liderando iniciativas 
que fomentam o empreende-
dorismo feminino. Uma das 
propostas em que a coope-
rativa está à frente é no pro-
jeto Dona do Meu Negócio, 
uma iniciativa inovadora de-
senvolvida em parceria com 
o IFC (International Finance 
Corporation) para apoiar e 
estimular o empreendedo-
rismo feminino, consolidando 
a instituição cooperativa de 
crédito como referência para 

a mulher empreendedora no 
Brasil, estimulando o poder 
de transformação socioeconô-
mico nas comunidades.

Composto por 21 colabo-
radores, o grupo de trabalho 
conta com mais de 60% de 
seu quadro composto por mu-
lheres. Em outubro, o grupo de 
trabalho esteve reunido pela 
primeira vez de forma presen-
cial, em Campo Grande-MS, e 
participou de um workshop 
para construção da oferta de 
valor voltada às mulheres em-
preendedoras.

Dentro da construção da 
proposta holística, está sendo 
dada atenção especial à con-
cessão de crédito. De acordo 
com uma rodada de entrevistas, 
53% das mulheres empreende-
doras vão precisar de crédito 
nos próximos seis meses.

Ainda na rodada de entre-
vistas, finanças (87%), gestão 
(80%) e tributos (33%) são os 
tópicos para os quais o público 
empreendedor feminino mais 
gostaria de receber apoio.

Para dezembro deste ano, 
está agendada a implantação 
do piloto nas agências selecio-
nadas: Avenida Bandeirantes 
(em Campo Grande-MS), José 
de Brito (em Araguaína-TO) e 
Porto Nacional.

“O objetivo é tornar a nossa 

cooperativa de crédito refe-
rência para a mulher empre-
endedora no Brasil e estimular 
o poder de transformação so-
cioeconômico em suas comuni-
dades. O Sicredi é um agente 
de desenvolvimento dos ne-
gócios para este público. A 
inclusão financeira, por meio 
desse trabalho, irá gerar uma 
proposta de valor sólida, re-
forçando o papel relevante da 
cooperativa”, afirma o presi-
dente da Sicredi União MS/TO 
e Oeste da Bahia, Celso Régis.

O trabalho começou ano 
passado com a realização do 
Diagnóstico da Mulher Em-
preendedora, com avaliação 
da estrutura de atendimento 
a esse público e da carteira de 
associadas e produtos à luz 
das melhores práticas interna-
cionais. O relatório trouxe os 
pontos fortes e oportunidades 
de atuação para posicionar 
a cooperativa na agenda de 
gênero do país, oferecendo 
atendimento para o público fe-
minino com soluções e serviços 
financeiros e não financeiros.

O diagnóstico mostrou que 
as associadas e os negócios de 
propriedade de mulheres repre-
sentam um segmento que pode 
ser ainda mais impulsionado 
por  meio de uma oferta de valor 
assertiva e customizada.

Carnes especiais como 
os perus ainda estão 
em poucos locais e 

com preços elevados

digão Assa Fácil custava R$ 
23,99. Agora, o valor da ave 
americana passou a ser de 
R$ 27,98. Assim, há pacotes 
que, por conta do peso, podem 
passar dos R$ 100.

Pouco consumo 
Segundo o presidente da 

Amas (Associação Sul-Mato-
-Grossense de Supermercados), 
Edmilson Verati, essas carnes 
especiais começam a aparecer 
agora, aos poucos, nas uni-
dades do varejo e atacado, em 
virtude das vendas. Segundo o 
chefe da entidade, o consumo 

tende a mostrar mais efeito 
a partir de dezembro. Além 
disso, o armazenamento desses 
itens impacta no consumo de 
energia, sobretudo na crise hí-
drica em que o país enfrenta.

“O abastecimento deve 
começar agora ou em me-
ados do dia 25 de novembro. 
Essas aves são mais vendidas 
na véspera do Natal. Se elas 
chegam cedo aos supermer-
cados, não compensa. Porque, 
além de não ter venda, haverá 
um gasto maior com energia, 
por exemplo, para mantê-
-las resfriadas. Esse produto 

vende mais na época do Natal 
mesmo”, explicou Verati.

Ele ainda revela que os 
custos de compra das carnes 
especiais para o fim de ano, 
pelo consumidor, aumentaram 
de 15% a 20% neste ano. E 
nesse ritmo, frango, pernil 
e lombo apresentaram dife-
renças entre as lojas visitadas. 
No Pires, o quilo do frango 
Copacol estava 27% mais caro 
que a mesma marca consta-
tada no Assaí.

O levantamento feito pela 
matéria encontrou o pernil 
temperado da Frimesa por R$ 

Cesta de produtos natalinos 
já subiu 5,91% este ano; 
panetone aumenta 26%

Lombo de porco com osso (bisteca), kg:  ....................................-0,53%
Azeite de oliva extravirgem, vidro de 500 ml:  ..............................4,79%
Queijo ralado, 100g:  ...................................................................9,04%
Macarrão espaguete, caixa de 500g:  ..........................................1,97%
Molho de tomate, 340g, tradicional:  ...........................................2,56%
Palmito inteiro tipo pupunha, 300g:  ............................................7,58%
Azeitona verde com caroço, 500g:  ..............................................21,91%
Vinho tinto, 750 ml:  ....................................................................-4,29%
Suco néctar de laranja, 1 litro:  ....................................................-4,58%
Suco néctar de pêssego, 1 litro:  ..................................................2,98%
Bombom, caixa de 251g:  ............................................................12,83%
Atum sólido, 170g:  .....................................................................4,59%
Peru, kg:  .....................................................................................7,27%
Champanhe, 660 ml:  ..................................................................4,75%
Panetone de frutas cristalizadas, 500g:  ......................................25,96%
Pernil com osso, kg:  ....................................................................-9,76%
Filé mignon, kg:  ..........................................................................35,17%
Sorvete, kg:  ................................................................................3,24%
Bacalhau, kg:  ..............................................................................12,34%
Uva, kg (feira):  ............................................................................4,90%
Farofa, kg:  ...................................................................................13,45%
Bolo pronto, kg:  ..........................................................................5,63%
Picanha, kg:  ................................................................................10,87%
Chester, kg:  .................................................................................7,27%
Morango caixa (feira):  .................................................................25,35%
Pêssego, kg (feira):  ......................................................................3,83%

34,49 no Assaí, mas a R$ 29,90 
no Atacadão, uma variação de 
15%. Já o quilo do lombo da 
mesma marca estava por R$ 
33,95 no primeiro supermer-

cado, e R$ 29,90 no segundo. 
O frango Seara tinha um custo 
de R$ 12,49 na rede Duarte. Já 
no Atacadão, o quilo da ave 
era de R$ 9,99.

MulheresIdosos

Com projeto Dona do Meu Negócio, 
Sicredi quer apoiar empreendedorismo

Lei que proíbe oferta de consignado 
por telefone já está valendo em MS

Pessoas idosas sofrem 
prejuízos com oferta demasiada 
de empréstimos consignados

Arquivo OEMS
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Barreiras INSS

Redução

Mudança na legislação vai beneficiar cerca de 600 mil caminhoneiros microempreendedores no Brasil

Após chineses, os americanos 
quem barrar carne brasileira

Prazo para marcar perícia
no pente-fino acaba hoje 

Câmara aprova mudança na tributação de 
caminhoneiros autônomos inscritos no MEI

Valentin Manieri

Após os chineses, agora 
são os norte-americanos que 
querem impedir a entrada de 
carne bovina brasileira em seu 
território.

Motivos para barrar a carne 
do Brasil eles têm, e fortes. Em 
setembro, os Estados Unidos im-
portaram 49% a mais de carne 
bovina do Brasil do que em igual 
período do ano passado.

A participação da proteína 
brasileira nas importações to-
tais norte-americanas subiu 
para 9,7% até setembro, bem 
acima dos 5,6% de igual pe-
ríodo do ano passado.

Enquanto Argentina, Uru-
guai, Austrália e México dimi-
nuíram a participação nas im-
portações norte-americanas, o 
Brasil aumentou.

O motivo alegado pela 
NCBA, a poderosa federação 
dos produtores norte-ameri-
canos, para impedir a entrada 
de carne brasileira, no en-
tanto, é a falta de compromisso 
do Brasil em comunicar rapi-
damente problemas sanitários 
à OIE (Organização Mundial 
de Saúde Animal).

Eles citam os dois casos 
atípicos de “vaca louca” que 
ocorreram em Minas Gerais 

e em Mato Grosso.
Algumas associações 

querem impedir a importação 
do produto “in natura”. Ou-
tras querem um bloqueio de 
todas as carnes.

Esta semana está sendo um 
período de avaliações desse 
setor pelo mundo. Foram di-
vulgados relatórios do Usda 
(Departamento de Agricultura 
dos EUA) e do Rabobank, e o 
Ipea (Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas) pro-
moveu discussões com parti-
cipação do Ministério da Agri-
cultura, da Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento), 
do IBGE  e da CNA (Confede-
ração da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil).

As avaliações são de que 
2022 poderá ser um período 
mais normal do que foi este 
ano, deteriorado pela pan-
demia, trava chinesa nas im-
portações e redução na oferta 
de animais para abate.

O cenário para os produ-
tores, porém, será de custos 
mais elevados no próximo 
ano e de necessidade de me-
lhor gestão. Para os consu-
midores, as notícias também 
não são boas.

Luciana Lazarini
Folhapress

Cerca de 85 mil benefici-
ários que recebem auxílio-
-doença do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
têm até esta sexta-feira (19) 
para agendar a perícia do 
pente-fino e não ter seu pa-
gamento suspenso por falta 
de reavaliação.

Nesta sexta, o auxílio de 
quem não agendou a perícia já 
poderá ser cortado pelo INSS. 
Mesmo após o fim do prazo 
de agendamento, ainda será 
possível agendar a perícia 
para evitar o corte no paga-
mento. O INSS recomenda que 
os segurados não esperem 
o pagamento ser suspenso 
no banco para agendarem a 
perícia, pois dessa forma o 
procedimento de reativação é 
mais complicado.

O governo publicou, no dia 
27 de setembro, um edital de 
convocação com os nomes 
de mais de 95 mil em todo o 
país que precisam agendar 
a perícia de revisão. Estão 
na lista os beneficiários que 
recebem auxílio-doença e não 
passam por perícia médica 

há, pelo menos, seis meses. 
Serão reavaliados auxílios-
-doença que não têm data 
para o corte, como no caso 
de benefícios concedidos na 
Justiça. Os nomes dos convo-
cados podem ser conferidos 
aqui. O pente-fino não inclui 
aposentadorias por invalidez 
ou segurados que recebem 
BPC (Benefício de Prestação 
Continuada).

O próximo pagamento de 
benefícios do INSS, referente 
a novembro, será feito entre 
os dias 24 de novembro e 7 
de dezembro. Um total de 85 
mil segurados no país ainda 
corre o risco de ter seu be-
nefício cortado por falta de 
reavaliação médica, segundo 
o último dado fornecido pelo 
INSS. Dos mais de 95 mil 
convocados, apenas 10 mil 
haviam marcado uma data 
para a perícia médica de 
revisão no país.

Como agendar a perícia
Os convocados devem 

agendar perícia médica pelo 
aplicativo Meu INSS ou site 
gov.br/meuinss. Também é 
possível ligar para o número 
135 (a chamada é gratuita).

O Plenário rejeitou todos os 
destaques apresentados pelos 
partidos na tentativa de mudar 
trechos do texto. Confira:

 emenda do deputado 
Bohn Gass (PT-RS) pretendia 
incluir no comitê gestor 
um representante dos 
trabalhadores indicado 
pelas centrais sindicais e 
confederações nacionais;

 emenda do deputado 
Diego Andrade (PSD-MG) 
pretendia permitir às empresas 
transportadoras descontarem 
da base de cálculo da Cofins 
devida os valores pagos a 
caminhoneiros autônomos 
inscritos no MEI;

 emenda do deputado 
Otto Alencar Filho (PSD-BA) 
pretendia incluir advogados, 
contadores, engenheiros civis 
e profissionais de arquitetura e 
urbanismo no MEI.

Pontos rejeitados

Caminhoneiros poderão 
pagar alíquotas de 
tributos mais baixas 
com a nova lei

Agência Câmara de Notícias

A Câmara dos Deputados 
aprovou quarta-feira (17) o 
Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 147/19, do Senado Fe-
deral, que muda a tributação 
de caminhoneiros autônomos 
inscritos como MEI (micro-
empreendedor individual) no 
Simples Nacional. Em razão 
das mudanças, a matéria 
retornará ao Senado para 
nova votação.

O projeto foi aprovado na 
forma do substitutivo da re-
latora, deputada Caroline de 
Toni (PSL-SC). Segundo o 
texto, o limite de enquadra-
mento para esses caminho-
neiros como MEI passa de R$ 
81 mil anuais para R$ 251,6 mil 
anuais. Já a alíquota a pagar 
para a Previdência Social será 
de 12% sobre o salário-mínimo.

Pela lei atual, o MEI pode 
pagar valores menores de tri-
butos, com valores fixos de R$ 
45,65 a título de contribuição 
social para o INSS; de R$ 1,00 

a título de ICMS se for con-
tribuinte desse imposto; e de 
R$ 5,00 a título de ISS se for 
contribuinte desse imposto.

“Por meio do MEI cami-
nhoneiro, cerca de 600 mil 
motoristas terão muitos bene-
fícios, pagando alíquotas mais 
baixas ao INSS e tendo acesso 
a crédito e à regularização da 
atividade”, afirmou a relatora.

Comitê gestor
A proposta também au-

menta o número de inte-
grantes do CGSN (Comitê  
Gestor do Simples Nacional), 
incluindo um representante 
do Sebrae (Serviç o Brasi-
leiro de Apoio à s Micro e 
Pequenas Empresas) e um das 
confederaç õ es nacionais de 
representaç ã o do segmento de 
micro e pequenas empresas.

O quórum para as delibera-
ções do comitê passa a ser de 
¾, igual presença exigida para 
a realização das reuniões.

A exceção será para as 
decisõ es que determinem a 

exclusã o de ocupaç õ es auto-
rizadas a atuar na qualidade 
de microempreendedor indi-
vidual, quando a deliberaç ã o 
deverá  ser unâ nime.

Dos quatro membros indi-
cados pelo governo, três de-
verão ser da Receita Federal 

e um da Subsecretaria de 
Desenvolvimento das Micro e 
Pequenas Empresas, Empre-
endedorismo e Artesanato.

Já a vaga das confederaç õ es 
nacionais será  ocupada em re-
gime de rodí zio anual entre as 
confederaç õ es existentes.

Novas categorias
O texto aprovado não 

contém a inclusão proposta 
pelo Senado de 15 novas cate-
gorias de atividades no Sim-
ples Nacional como MEI, tais 
como personal trainer, astró-
logo e cantor ou músico.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,565 R$ 5,566 0,7603
Dólar Turismo R$ 5,583 R$ 5,73 0,5263
Euro R$ 6,325 R$ 6,326 1,24
Libra Esterlina R$ 7,516 R$ 7,518 0,9398

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 332,44 
IBOVESPA (SP): 102.426,00 −522,45 (0,51%)

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 

16/11              0,3575 
17/11              0,3575 
18/11              0,3575 
19/11              0,3575 
20/11              0,3575 
21/11              0,3575 
22/11              0,3575 
23/11              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
16/11            0,5000
17/11            0,5000
18/11            0,5000
19/11            0,5000
20/11            0,5000
21/11            0,5000
22/11            0,5000
23/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 27º

São Paulo                  17º           22º

Brasília 19º 26º

Rio de Janeiro 21º  23º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   25°
Dourados      19°   29°
Corumbá                20°             27°
Maracaju                 18°             30°
Ponta Porã               17°             27°
Três Lagoas               22°            29°
Mundo Novo             20°   30°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 62% máx.: 97%

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 17/11/2021)

SENA        0    0,00
QUINA                    31                          63.435,43
QUADRA                       2.462                                         1.141,05

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 38.000.000,00

1 1  3 7  5 3  5 5  5 6  6 0
(CONCURSO Nº 2429)

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2237) (Sorteio realizado 17/11/2021

20 acertos            0                           0,00
19 acertos                 2                              166.658,57
18 acertos        81                         2.571,90
17 acertos                 779                                             267,42
16 acertos                4725                                             44,08
15 acertos              21675                                               9,61

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 6.000.000,00

02  06   13  22  24   
27  29   40  41  45
47  51   69  76  77
78  79   80  83  93

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

Lotofácil (N°2375)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5707)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA        40                       8.577,01
TERNO                   3.871                          84,40
DUQUE                 99.016                           3,29

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.400.000,00

(SORTEIO REALIZADO  17/11/2021)

2 5  3 5  5 3  6 9  7 8

(N°5708)Quina
02  04  33  52  65

1° Sorteio

2° Sorteio
01 10 22 29 44 47

08 09 16 24 26 37

(N°2299)Dupla Sena

 Rateio 

LOTERIAS

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

(N°532)

Mês da Sorte: Abril

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

Dia de Sorte

07  20  22  37  38  47  71

(N°1714)Timemania

Santos/SPTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2374)(SORTEIO REALIZADO 17/11/2021)

Faixa de premiação

15 acertos         1     1.261.027,79
14 acertos       322     1.173,06
13 acertos     12572        25,00
12 acertos         145179      10,00
11 acertos         702246      5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

Corinthians 

Vitória na ‘marra’ 
alivia ambiente 
rubro-negro 
a oito dias 
da final da 
Libertadores

Fla tem 100% de Fla tem 100% de 
aproveitamento aproveitamento 
contra os contra os 
grandes de SPgrandes de SP

As
sC

om
/D
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do

Gazeta Press

O Flamengo ganhou todos os 
seus jogos contra Corinthians, 
Palmeiras, Santos e São Paulo 
na atual edição do Brasileirão 
Série A. O time sobra contra os 
paulistas na competição na-
cional. Como aponta o Foots-
tats, foram sete vitórias em 
sete partidas contra os pau-
listas no Brasileirão – 100% 
de aproveitamento. Ao todo, a 
equipe marcou 21 gols e sofreu 
apenas três.

O último triunfo ocorreu na 
quarta-feira, quando o Rubro-
-Negro superou o Timão, no 
Maracanã, pelo placar mí-
nimo. Além disso, o time 
rubro-negro também goleou 
o São Paulo, no Morumbi, por 
4 a 0, no domingo.

A única equipe de São Paulo 
que ganhou do Flamengo foi 
o Bragantino. O time de Bra-
gança Paulista bateu o adver-
sário, no Maracanã, por 3 a 2, 
e empatou, em casa, por 1 a 
1. Vice-líder do Campeonato 
Brasileiro, o Flamengo volta 
a campo amanhã, às 20h30 
(de MS), quando enfrenta o 
Internacional no Beira-Rio. O 
confronto é válido pela 34ª 
rodada da competição.

Torcida empurra
Maracanã cheio, um resul-

tado de 1 a 0 conquistado 
na marra, muita disposição 
diante do Corinthians e uma 
sequência de três partidas 
seguidas com vitórias. Em 
questão de dias, o Flamengo 
chutou a crise para longe e vê 
o horizonte clarear para a final 
da Libertadores.

No adeus do time ao tor-
cedor, um Fla recheado de 
reservas mostrou alguns pro-
blemas já conhecidos na hora 
de criar e finalizar as jogadas, 
mas compensou suas deficiên-
cias com muita dedicação.

Mesmo que por vias tortas, 
o técnico Renato Gaúcho, que 
ainda soma muitos problemas 
por conta de lesões, dá qui-
lometragem para o elenco e 
ganha opções para encarar 
Internacional, Grêmio e, claro, 
o Palmeiras. No jogo de quarta-
-feira, nomes como Matheu-
zinho, João Gomes e Rodinei 
somaram pontos importantes 
e ganham força no grupo.

“Por isso estou colocando 
todo mundo para jogar, estou 
rodando o grupo. Se parar 
para fazer as contas, o Fla-
mengo já fez 80 jogos este ano. 
O cansaço é normal. Estamos 

dando ritmo para alguns e os 
outros não estamos perdendo 
ritmo. Nossa preocupação é 
recuperar todo mundo. Dou 
moral para todos, eu treino 
um grupo e todo mundo está 
tendo suas oportunidades”, 
disse Renato. 

Sobre quem será titular 
daqui a oito dias, o treinador 
despistou. “É um pouco cedo 
para falar quem vai [jogar a 
final da Libertadores], quem 
vai estar à disposição. É 
uma programação do clube 
dar ritmo de jogos para todo 
mundo. Os jogadores estão 
saindo do departamento mé-
dico. Faltam o Arrascaeta e o 
Pedro. E o Rodrigo Caio nós 
vamos avaliando, a resposta 
quem dá é o jogador.” Não 
bastassem as contusões que 
assombram o clube, Bruno 
Henrique, autor do gol da vi-
tória, deixou o campo com 
dores no joelho e será reava-
liado no CT.

Após dias de uma relação 
que ficou estremecida por 
mau desempenho e resultados 
ruins, o Rubro-Negro reatou 
laços com seu torcedor e es-
pera manter a chama acesa. 
Hoje (19), a delegação parte 
para Porto Alegre, local das 

partidas contra a dupla Gre-
-nal, e uma grande manifes-
tação por pontos do Rio de 
Janeiro  é esperada para que 
o elenco viaje abraçado pelo 
seu torcedor. “Por mais que a 
gente fale para o grupo, todo 
mundo fala do dia 27 de no-
vembro. A energia da torcida 
foi fundamental, a vitória é 
dela. Deu um exemplo, deu 
um show. A gente precisava 
disso. Nos comportamos muito 
bem, o torcedor esteve com a 
equipe os 90 minutos”, afirmou 
o treinador.

Os jogos do Flamengo 
contra os grandes de São Paulo

Flamengo 1 x 0 Palmeiras - 
1ª rodada, 30/5/2021

Flamengo 5 x 1 São Paulo - 
13ª rodada, 25/7/2021

Corinthians 1 x 3 Flamengo 
- 14ª rodada, 1/8/2021

Santos 0 x 4 Flamengo - 18ª 
rodada, 28/8/2021

Palmeiras 1 x 3 Flamengo - 
20ª rodada, 12/9/2021

São Paulo 0 x 4 Flamengo - 
32ª rodada, 14/11/2021

Flamengo 1 x 0 Corinthians, 
33ª rodada, 17/11/2021. 

(Com Leo Burla, UOL/Fo-
lhapress)

Brunno Carvalho
 UOL/Folhapress

A preocupação com o re-
baixamento ainda existe, mas 
o cenário para o São Paulo 
está mais favorável do que 
quando a semana começou. 
A goleada sofrida para o Fla-
mengo estremeceu o Morumbi 
e transformou o jogo contra 
o Palmeiras em um tudo ou 
nada para um time que nunca 
caiu de divisão no Brasileirão. 
Quis o destino que o duelo 
fosse contra o mesmo rival 
que empurrou o Tricolor para 
uma crise da qual tem sido 
difícil sair.

A eliminação nas quartas 
de final da Libertadores com 
um 3 a 0 dominante no Allianz 
Parque começou a ruir o que 
Hernán Crespo chamava de 
“temporada quase perfeita”. 
O foco era total nas copas 
com uma postura de adminis-
trar uma posição confortável 
no Brasileirão.

Mas as copas foram em-
bora como num derrubar 
de dominó. Depois daquela 
derrota dolorida para o Pal-
meiras, o São Paulo não con-
seguiu mais evoluir. Diante 
do Fortaleza, foi completa-
mente dominado no Castelão 
e eliminado nas quartas de 
final da Copa do Brasil. So-
brava o Brasileirão. O que 
era algo para se controlar ga-
nhou uma importância muito 
maior. A única maneira de 
voltar à Libertadores era via 
campeonato nacional.

A sequência de cinco 
empates consecutivos não 
apenas resultou na queda 
de Crespo e na chegada de 
Rogério Ceni como deixou 
o São Paulo dividido entre 
olhar para baixo e para 
cima ao mesmo tempo. O 
sonho de uma vaga na Li-
bertadores continuava, mas 
o medo do rebaixamento 
era cada vez maior.

E ele entrou de vez na 
pauta quando o Flamengo 
foi ao Morumbi e fez 4 a 
0 com extrema facilidade. 
A dois pontos da zona de 
rebaixamento, ganhar do 
Palmeiras fora de casa se 
transformou em obrigação 
para o time com um ataque 
até então pior do que a já 
rebaixada Chapecoense.

‘Made in Cotia’
E a história volta para o 

Allianz Parque. Era o São 
Paulo diante de um rival 
que Rogério Ceni ainda 
nunca havia vencido como 
visitante – seja como treinar 
ou jogador. E foi lá mesmo 
que o time conseguiu um 
resultado importante que 
pode servir como ponto de 
partida de uma reação – com 
uma contribuição do técnico 
Abel Ferreira, é verdade, 
que decidiu escalar um time 
reserva no clássico, e irritou 
palmeirenses. Os coman-
dados de Rogério Ceni não 
se importaram se o rival es-
tava ou não com a cabeça na 
final da Libertadores. O São 
Paulo foi dominante durante 
quase toda partida. Com um 
meio de campo praticamente 
todo “made in Cotia”, como 
gostam de dizer os são-pau-
linos, a equipe impôs uma 
intensidade que o Palmeiras 
não conseguiu igualar.

Em uma noite inspirada de 
Gabriel Sara e de alívio para 
Luciano, que encerrou um 
jejum de 11 jogos sem marcar, 
o São Paulo deixou o Allianz 
Parque com uma vitória por 2 
a 0 e um pouco mais distante 
da zona de rebaixamento. E 
podia ter sido mais, conve-
nhamos, não fossem as tantas 
chances desperdiçadas du-
rante os 90 minutos.

O Dourado deu mais um 
passo rumo à permanência 
na Série A do Campeonato 
Brasileiro ao vencer o In-
ternacional por 1 a 0, na 
quarta-feira (17), na Arena 
Pantanal, pela 33ª rodada. 
O técnico Jorginho citou 
“orgulho” pela campanha 
do Dourado, mas alerta 
que o principal objetivo 
ainda não foi alcançado.

“Tenho orgulho de re-
presentar o Cuiabá, e tenho 
certeza que a torcida tem 
orgulho do trabalho que 
tem sido feito. Ainda não 
alcançamos o nosso obje-
tivo, mesmo porque, vendo 
os resultados, provavel-
mente o número de pontos 
[para a permanência] vai 
subir. Não vai ser apenas 
45 pontos. Independen-
temente desta situação, 
o mais importante é que 
nós estamos devagarzinho 
muito próximo do nosso 
principal objetivo que é 
a permanência”, disse o 
treinador.

O comandante de 57 
anos elegeu a vitória sobre 
o time gaúcho como “uma 
das melhores partidas” 
do Cuiabá no Brasileirão 
e teceu elogios ao vo-
lante Camilo, que atuou 
de forma mais recuada e 
auxiliou o time defensi-
vamente. O Dourado fi-
nalizou 20 vezes contra o 
gol adversário e teve mais 
posse de bola no confronto 
(52% contra 48%).

“Muito consistente de-
fensivamente. Quero des-
tacar a partida do Camilo, 
como primeiro volante ele 
foi excepcional, mas toda 
nossa equipe foi muito 
bem. Com criatividade 
ofensiva, com movimenta-
ções. A equipe está de pa-
rabéns, mas é pé no chão 
porque não alcançamos 
nosso objetivo ainda”, ana-
lisou o técnico carioca.

Jorginho ainda co-
mentou sobre o comprome-
timento tático da equipe. 
“Só conquistamos os três 
pontos porque fomos efi-
cientes, organizados. Em 
nenhum momento dei-
xamos de montar, de início, 
as duas linhas de quatro. 
No segundo tempo eles co-
locaram dois atacantes de 
área nós colocamos três 
zagueiros o que dificultou 
qualquer possibilidade 
deles de finalizar”, falou. 

Com a vitória, o Cuiabá 
subiu para a 12ª posição do 
Brasileirão, com 42 pontos. 
A equipe volta a campo 
no domingo (21), quando 
visita o Bahia, às 18h 
(de MS), na Arena Fonte 
Nova, pela 34ª rodada.                                                                                                     
(Do ge, com LS)

Diego Iwata Lima
 UOL/Folhapress

Com calendário bastante se-
melhante ao da atual temporada, 
Abel Ferreira só poupou seus 
principais jogadores quando 
faltavam dois jogos e seis dias 
para a final da Libertadores 
de 2020. O Palmeiras sagrou-se 
campeão sobre o Santos já em 
30 de janeiro deste ano.

Na atual temporada, a dez 
dias para a partida contra o 
Flamengo, em Montevidéu, o 
Palmeiras foi a campo com seus 
reservas contra o São Paulo, em 
casa. A derrota por 2 a 0 causou 
ira em boa parte dos torcedores, 
que lotaram o Allianz Parque e 
acusam Abel de não ter enten-

dido a importância do jogo.
Há algumas coincidências 

entre os tipos de partidas que o 
time disputou há dez meses, em 
comparação com os jogos desta 
temporada. Na temporada an-
terior, também houve um clás-
sico no caminho alviverde, só 
que contra o Corinthians, a 
12 dias da decisão. Que o Pal-
meiras, completo, venceu por 4 
a 0, no Allianz Parque, com dois 
gols de Luiz Adriano e dois de 
Raphael Veiga.

Apenas Rony e Marcos Rocha 
foram poupados. Gómez recu-
perava-se de lesão e também 
não jogou. A vitória deu total 
tranquilidade para as partidas 
subsequentes, algo que vencer 
o São Paulo na quarta também 

teria trazido ao time neste ano.
Na rodada seguinte, o Pal-

meiras enfrentaria eventual o 
futuro campeão brasileiro de 
2020 a nove dias para encarar 
o Santos – assim como agora 
tem pela frente o líder dispa-
rado Atlético-MG. 

De novo com os titulares, foi 
derrotado pelo Flamengo no 
Maracanã por 2 a 0, gols de Pepê 
e de Luan, contra. Apenas Rony 
foi poupado, e Gómez seguia 
se recuperando. Só a seis dias 
para a final, Abel escalou os re-
servas, reforçados por Gustavo 
Gómez, recuperado. Perdeu do 
Ceará no Castelão, por 2 a 1. 
Lima e Vinícius fizeram para 
o time da casa, Veron marcou 
para o Palmeiras.

Por fim, a quatro dias da 
decisão no Maracanã, o Pal-
meiras recebeu o desesperado 
Vasco e empatou em 1 a 1, 
quando jogou com seus re-
servas. Benítez, hoje no São 
Paulo, fez para os cariocas. 
Breno Lopes, que faria o gol 
do título em 30 de janeiro, 
empatou para o Verdão.

Abel Ferreira foi bastante 
enfático quanto à decisão de 
poupar seus principais joga-
dores na partida que se tor-
naria derrota por 2 a 0 de sua 
equipe para o São Paulo, na 
quarta-feira (17). Disse ser 
pago para tomar decisões e 
afirmou que tem um plano, que 
seguirá com seus jogadores 
aconteça o que acontecer.

A derrota do Corinthians 
para o Flamengo, no Mara-
canã, anteontem (17), não 
pode ser considerada uma 
novidade, tampouco um aci-
dente de percurso. Além de 
ter sido o quinto revés seguido 
diante dos rubro-negros, que 
já não perdem para o Timão 
há nove encontros, foi o sétimo 
compromisso consecutivo do 

Corinthians, fora de casa, em 
que a vitória não veio.

A marca expressiva não 
acontecia há dois anos. Em 
2019, entre 5 de outubro e 
1º de dezembro, o Alvinegro 
chegou a ficar oito jogos sem 
vencer longe de Itaquera, no 
Campeonato Brasileiro. Na 
ocasião, foram cinco derrotas 
(São Paulo, CSA, Flamengo, 

Botafogo e Atlético-MG) e 
três empates (Grêmio, Goiás 
e Palmeiras).

De lá para cá, a atual se-
-quência como visitante é a pior 
do clube, com quatro derrotas 
(Sport, São Paulo, Atlético-MG 
e Flamengo) e três empates 
(Atlético-GO, Bragantino e In-
ternacional), equivalente a um 
aproveitamento de 14,2% dos 

pontos disputados no período.
Além dos resultados, a pos-

tura do Corinthians é o que 
mais tem gerado críticas. Se 
na Neo Química Arena o time 
está invicto há nove jogos e 
vive uma série de seis vi-
tórias seguidas, as atuações 
nos campos adversários neste 
segundo turno são difíceis de 
explicar. (Gazeta Press)

Cuiabá fez 
um de seus 
melhores jogos, 
diz Jorginho

São Paulo 
supera trauma 
e ganha 
novo ânimo

Abel agiu diferente sobre poupar para fi nal continental

Timão atinge marca negativa longe de Itaquera

Técnico Jorginho, 
do Cuiabá, 
durante a partida 
com o Inter-RS

Gabriel Sara disputa 
lance com jogadores 
palmeirenses, 
no Allianz Parque
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O Vasco busca reformular 
seu departamento de 
futebol de olho na próxima 
temporada. Quem chegar vai 
ter a incumbência de definir 
quem fica e quem deixará 
o clube para 2022. Os cruz-
maltinos têm 17 jogadores 
sob contrato somente até 
o fim de 2021. Só que um 
deles renovou seu vínculo. 
O goleiro Halls ampliou 
por mais uma temporada 
seu contrato com o Vasco. 
Com isso, o jovem arqueiro 
seguirá no elenco para 2022. Ele é cria das categorias de 
base do Vasco. O goleiro estreou nos profissionais durante 
a Série B, quando Vanderlei estava suspenso e Lucão 
disputava a Olimpíada de Tóquio. Dentro de campo, o Vasco 
se prepara para encarar o Remo, nesta sexta-feira (19), em 
São Januário. Em São Januário, às 18h (de MS), recebe a 
equipe de Belém, que luta para se afastar do Z4. O Cruz-
Maltino figura entre os dez primeiros da classificação e 
apenas cumpre tabela. (Gazeta Press, com LS)

Clubes, associações e federações esportivas sul-mato-
grossense interessadas em receber o aporte financeiro do 
governo do Estado têm até a quarta-feira (24) para apresentar 
suas propostas. Três editais de chamamento público foram 
publicados pela Fundesporte (Fundação de Desporto e 
Lazer de Mato Grosso do Sul) no Diário Oficial do Estado, 
no dia 25 de outubro. Mais informações de envio, critérios de 
julgamento, as etapas do processo seletivo e prazos podem ser 
conferidos nos editais. Equipe da Fundesporte está disponível 
para o esclarecimento de dúvidas pelos telefones (67) 3323-
7203 ou 3323-7206. (Da Fundesporte)

A Conmebol informou, na quarta-feira (17), a suspensão 
dos profissionais responsáveis pelas polêmicas no clássico 
entre Argentina e Brasil, válido pelas Eliminatórias para 
a Copa do Mundo. Para a entidade, o jogo “ainda não 
acabou”, mas cessou a atuação do árbitro principal e 
responsável pelo VAR por tempo indeterminado. O principal 
lance foi entre a dividida de Raphinha e Otamendi, quando 
o argentino deu uma cotovelada no atacante da seleção 
brasileira. A arbitragem nada fez e o VAR não recomendou 
a revisão da agressão. (Gazeta Press)

A Conmebol considerou que “a atuação do árbitro principal, 
Andrés Ismael Cunha Soca Vargas, e do árbitro VAR, Esteban 
Daniel Ostojich Vega, designados para o mencionado jogo, 
foram analisadas tecnicamente por esta Comissão, concluindo 
que os mesmos cometeram erros graves e manifestos no 
exercício de suas funções no desenvolvimento da partida”. Na 
terça, após o jogo, a equipe jurídica da CBF já havia prometido 
entrar com uma representação contra o árbitro responsável 
pelo VAR, solicitando que o uruguaio não participe mais de 
partidas jogadas pela Canarinho.   

No último mês, o Brasil conquistou mais duas vagas por 
meio de convites bipartite para os Jogos Paralímpicos de 
Inverno de Pequim 2022. Os atletas contemplados foram 
Wesley Vinícius dos Santos no Para Cross Country e André 
Barbieri no Para Snowboard (com participação em ambas 
as provas, Banked Slalom e Snowboard Cross, nos Jogos). 
Dessa forma, o país aumenta seu recorde de participação 
nos Jogos Paralímpicos. Agora são seis vagas para o 
megaevento, com quatro no cross country masculino, uma 
no cross country feminino e outra no snowboard. Desse 
modo, o país dobra seu o recorde anterior, que ocorreu na 
participação dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2018 
realizados em PyeongChang, na Coreia do Sul. (Do CPB)

Cinco atletas paralímpicos da neve estiveram, na quarta-
feira (17), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São 
Paulo (SP), para a realização de uma bateria de exames 
que fazem parte da preparação para os Jogos Paralímpicos 
de Inverno, que vão acontecer em Pequim, na China, 
entre os dias 4 e 13 de março de 2022. “Esses exames vão 
ser muito importantes para mostrar para a gente como 
estamos fisicamente e como temos nos preparado. Assim, 
conseguiremos planejar os próximos meses para chegar 
bem a Pequim. Temos treinado muito forte aqui no Brasil”, 
afirmou  Wesley Santos, 23 anos, que teve uma lesão 
medular em razão de um acidente automobilístico. (Do CPB)

Vasco renova com Halls até fim de 2022

Fundesporte recebe propostas até quarta-feira

Conmebol suspende juiz de Argentina x Brasil

Entidade cita ‘erros graves’ de arbitragem

Paralimpíada de Inverno terá mais brasileiros

Paratletas dos esportes de neve fazem exames

Comitê Olímpico

Fórmula 1

Decisão do COI favorece atletas trans na teoria

Troca de motor Troca de motor 
ajuda Hamilton ajuda Hamilton 
a manter título a manter título 
em abertoem aberto

Piloto inglês exibe 
bandeira brasileira 
após ganhar corrida 
em São Paulo
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As vitórias seguidas de 
Max Verstappen nos Estados 
Unidos, pista que costu-
mava ser reduto Mercedes, 
e México deram a entender 
que o Mundial de Pilotos da 
Fórmula 1 estava decidido a 
favor do holandês. Mas uma 
cartada do time de Lewis 
Hamilton no GP de São Paulo 
voltou a equilibrar o jogo, com 
três provas para o final.

Após trocar seu motor a 
combustão, o inglês voou em 
Interlagos e superou uma 
desclassificação na tomada 
de tempos e a própria pu-
nição pela troca de motor 
para vencer a etapa brasi-
leira. Agora, Hamilton está a 
14 pontos de Verstappen no 
campeonato.

São 78 pontos ainda em jogo 
nas três etapas finais, e as 
reviravoltas que marcam este 
campeonato fazem com que 
seja difícil prever o desfecho 
dessa disputa. As questões 
que ficaram para a Red Bull 
após Interlagos foram como a 
Mercedes conseguiu melhorar 
tanto e o que eles podem fazer 
para responder.

Dois fatores diferentes ex-
plicam o que aconteceu em 
Interlagos. Por um lado, é 
sabido que o motor Mercedes 
tende a sofrer muito mais 
com o uso do que o Honda, 
usado pela Red Bull. Então, 
embora o Mercedes novo seja 
mais potente, ele passa a 
ser superado pelo Honda ao 
longo de sua vida útil. É por 
isso que Verstappen, mesmo 

Daniel E. de Castro

A divulgação das novas dire-
trizes do COI (Comitê Olímpico 
Internacional) para inclusão e 
participação de atletas trans-
gêneros e com diferenças no 
desenvolvimento sexual indica 
a possibilidade de mudanças 
relevantes, mas seus efeitos ime-
diatos ainda são desconhecidos.

O principal impacto inicial 
do documento publicado na 
terça-feira (16) pela entidade 
está na mudança de tom e 
abordagem do tema, que nos 
últimos anos se mostrou um 
dos maiores desafios para as 
organizações que regulam e 
organizam o esporte mundial.

O chamado Guia do COI sobre 
Justiça, Inclusão e Não Discri-
minação com Base na Identi-
dade de Gênero e Variações 
de Sexo possui dez princípios 
básicos, entre eles inclusão, pre-
venção de danos, não presunção 
de vantagem e primazia da 
saúde e autonomia.

Ele atualiza e substitui o en-
tendimento mais recente do co-
mitê sobre o assunto e fornece 
princípios, mas não determina 

regras a serem seguidas. “O COI 
não está em posição de emitir 
regulamentos que definam os cri-
térios de elegibilidade para cada 
esporte, disciplina ou evento nas 
diferentes jurisdições nacionais e 
sistemas esportivos”, esclareceu. 
Estes foram deixados para que 
as entidades reguladoras de 
cada esporte definam com base 
em suas especificidades.

Em 2015, uma publicação 
bem mais enxuta do COI tentou 
estabelecer um critério-padrão 
para a participação de atletas 
transgêneros em todos os es-
portes: homens trans poderiam 
competir sem restrições nas 
categorias masculinas e mu-
lheres trans precisariam se 
submeter a precondições nas 
categorias femininas.

A principal norma neste úl-
timo caso era que a atleta redu-
zisse seu nível de testosterona 
a 10 nmol/L por pelo menos 12 
meses antes de começar a com-
petir e o mantivesse nesse pa-
tamar para seguir em atividade.

Subjetividade
Neste ano, em Tóquio, a hal-

terofilista neozelandesa Laurel 

Hubbard tornou-se a primeira 
atleta abertamente transgênero 
a competir nos Jogos Olímpicos, 
também com base na regulação 
hormonal. Agora, o COI aban-
dona sua pretensa busca por 
objetividade. Na avaliação do 
comitê, basear os critérios 
apenas nesse ponto, além de 
insuficiente, não se mostrou o 
caminho mais adequado para 
tratar do tema.

“O guia está rompendo com 
a noção de que existe um único 
limite de testosterona – seja 
10 nmol, 5 nmol ou qualquer 
outro – que determina a van-
tagem competitiva em todos os 
esportes. Nosso processo nos 
ajudou a perceber que não há 
consenso científico sobre como 
a testosterona afeta o desem-
penho atlético. E há uma razão 
muito simples para isso: bom 
desempenho significa coisas 
muito diferentes em diferentes 
esportes. E os níveis de testos-
terona endógena afetam dife-
rentes corpos de várias ma-
neiras”, afirmou o comitê em 
resposta enviada à reportagem.

O tom das diretrizes foi ce-
lebrado por entidades que ad-

vogam em causas ligadas a di-
reitos humanos. 

A Shift, que ajudou o COI 
ao longo do processo de dois 
anos em que 250 partes interes-
sadas foram ouvidas, elencou 
os pontos em que considera ter 
havido mais avanço. Entre eles:  

• Buscar evitar suposições 
discriminatórias (por exemplo, 
com base na aparência física 
de um indivíduo) no desenvol-
vimento e na implementação de 
critérios de elegibilidade, que 
afetam desproporcionalmente 
mulheres transgênero e mu-
lheres não brancas do Sul Global.

• Confirmar a rejeição de 
exames físicos invasivos e ou-
tros métodos de “teste de sexo” 
cientificamente infundados 
como formas de determinar a 
elegibilidade, que no passado le-
varam a formas graves de abuso.

• Evitar que os critérios de 
elegibilidade infrinjam o direito 
à autonomia corporal, inclusive 
garantindo que tais critérios não 
pressionem direta ou indireta-
mente os atletas a se subme-
terem a tratamentos ou procedi-
mentos médicos desnecessários 
de qualquer tipo.

Classificação do Mundial de Pilotos da temporada 2021

Pos. Piloto País Equipe Pontuação

1º 

2º 

3º 

Max Verstappen

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

Holanda

Inglaterra

Finlândia

RBR/Honda

Mercedes

Mercedes

332,5

318,5

203

4º Sergio Pérez México RBR/Honda 178

5º Lando Norris Inglaterra McLaren/Mercedes 151

8º Daniel Ricciardo Austrália McLaren/Mercedes 105

9º Pierre Gasly França AlphaTauri/Honda 92

14º Yuki Tsunoda Japão AlphaTauri/Honda 20

15º Geroge Russell Inglaterra Williams/Mercedes 16

16º Kimi Räikkönen Finlândia Alfa Romeo/Ferrari 10

17º Nicholas Latifi Canadá Williams/Mercedes 7

18º Antonio Giovinazzi Itália Alfa Romeo/Ferrari 1

19º Mick Schumacher Alemanha Haas/Ferrari 0

20º Nikita Mazepin Fed. Russa Haas/Ferrari 0

12º Sebastian Vettel Alemanha Aston Martin/Mercedes 42

13º Lance Stroll Canadá Aston Martin/Mercedes 26

10º Fernando Alonso Espanha Alpine/Renault 62

11º Esteban Ocon França Alpine/Renault 50

6º Charles Leclerc Mônaco Ferrari 148

7º Carlos Sainz Espanha Ferrari 139,5

ultrapassado por Hamilton 
no domingo (14), não acredita 
que trocar seu motor seria 
decisivo para o campeonato.

Ele o trocou pela última 
vez na Rússia, há seis cor-
ridas. De lá para cá, Hamilton 
contou com motores novos em 
duas oportunidades. “A perfor-
mance do motor Honda é muito 
linear, enquanto o motor deles 
parece gerar muita perfor-
mance quando é novo. Mas eu 
espero que essa vantagem se 
desgaste muito rapidamente”, 
disse o holandês.

Ponto fraco da Red Bull
A teoria de Verstappen 

é coberta pelo que foi visto 
nas últimas etapas: Hamilton 
trocou o motor a combustão 
na Turquia, há cinco corridas, 
fez isso novamente no Brasil, 
e corroborou a noção de que 
essa potência extra, especial-
mente com a Mercedes usando 
mapeamentos mais agres-
sivos, tende a se dissipar.

Mas isso não justifica toda 
a velocidade de Hamilton em 
Interlagos, quando, em um 
fim de semana histórico, o pi-

loto ultrapassou 24 carros ao 
longo do fim de semana, dis-
putado em formato de sprint, 
ou seja, com uma minicorrida 
no sábado (13), na qual ele foi 
de 20º a 5º, e um GP normal 
no dia seguinte, em que ele 
largou em décimo pela troca 
de motor e venceu.

O comportamento do carro 
da Red Bull mostrou mais 
uma vez seu ponto fraco, com 
os pilotos tendo dificuldade 
em lidar com a dianteira, 
ao escorregar os pneus e 
desgastá-los mais do que os 
pilotos da Mercedes.

Isso tem a ver não só com 
as características da pista, 
mas com as temperaturas 
também. Até aqui na tempo-
rada, a Red Bull se deu me-
lhor que a Mercedes quando 
o asfalto estava mais quente, 
mas isso não será regra nas 
etapas finais do campeonato: 
as três últimas corridas serão 
disputados ao entardecer, em 
locais nos quais a temperatura 
cai bastante ao longo da tarde.

Para piorar, para ambas 
as equipes, as duas próximas 
corridas serão em terrenos 
desconhecidos: a etapa deste 
fim de semana, no Catar, será 
em uma pista que nunca foi 
usada pela F1, e a seguinte, 
na Arábia Saudita, será to-
talmente nova. É o cenário 
perfeito para o campeonato 
dar reviravoltas e continuar a 
surpreender. 

No Catar, os treinos livres 
começam nesta sexta-feira 
(19), às 6h30 (de MS). Sábado, 
o treino classificatório será às 
10h, mesmo horário da corrida 
de domingo. (Com LS)

Vitória no Brasil mostra que atual campeão reequilibrou a disputa
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Níveis de resistência antimicrobiana permanecem altos e preocupam autoridades

COVID reduz em pelo menos 15% 
o uso de antibióticos na Europa

UE exporta para 
Brasil pesticida 
banido por 
envenenar abelhas

Comissária 
responsável por saúde 
na União Europeia, 
Stella Kyriakides

Depois de registrar tem-
peraturas recorde e ondas de 
calor extremo que deixaram 
centenas de mortos, a pro-
víncia canadense da Colúmbia 
Britânica foi atingida nos úl-
timos dias por chuvas intensas 
que acarretaram inundações e 
levaram as autoridades a de-
cretar, na quarta-feira (17), 
estado de emergência por 
duas semanas.                                                                                                

Até o momento, foi confir-
mada a morte de uma mulher 
em um deslizamento de terra, 
mas o governo local disse que 
novas mortes devem ser re-
gistradas nos próximos dias. 
Tradicionalmente agrícola, 
a província perdeu milhares 
de animais nas inundações, 
segundo a ministra local da 
Agricultura, Lana Popham, que 
descreveu o evento extremo 
como um “desastre agrícola”.

Ao anunciar o estado de 
emergência, o governo local 
informou que cerca de 17,7 mil 
pessoas foram evacuadas em 
razão das consequências das 
enchentes. Há também preo-
cupação de possível desabaste-
cimento e alta nos preços nas 
próximas semanas, devido ao 
impacto sentido pelas cadeias 
de suprimentos, já afetadas 
pela pandemia de coronavírus.

O premiê da Colúmbia Bri-

tânica (cargo semelhante ao 
de governador), John Horgan, 
afirmou que as chuvas devas-
taram comunidades inteiras e 
destacou o aumento da ocor-
rência de eventos climáticos 
extremos na província. “Estes 
eventos estão aumentando em 
frequência devido aos efeitos 
da mudança climática provo-
cada pelo homem.”

As fortes chuvas na região 
têm sido causadas por um rio 
atmosférico, corredor estreito 
de umidade concentrada. Ao 
jornal britânico “The Guar-
dian”, o cientista Jeff Masters 
descreveu o fenômeno como 
“um rio no céu que atua como 
um cano transportando grandes 
quantidades de vapor d’água”.

 Ausência de cobertura florestal
A inundação decorrente das 

chuvas, porém, têm origem no 
manejo local das florestas e nos 
recentes incêndios florestais. 
Especialistas têm alertado que 
o corte raso de madeira altera 
a capacidade do solo de reter 
a água das chuvas. Sem ár-
vores, as chuvas fortes levam 
grandes quantidades de sedi-
mentos para riachos, fazendo 
com que eles transbordem  
rapidamente.

“Nos últimos dias, estive ob-
servando as áreas que foram 

particularmente afetadas e 
isso coincide com algumas 
das comunidades que foram 
mais exploradas”, disse Peter 
Wood, autor de um relatório 
recente sobre a relação entre 
o manejo florestal e os im-
pactos climáticos na Colúmbia 
Britânica, ao “Guardian”.

A ausência de cobertura 
florestal aumenta ainda o 
risco de deslizamentos de 
terra, algo intensificado com 
os incêndios florestais do 
verão. “A queima de muitas ár-
vores, grama e arbustos, deixa 
menos coisas vivas para inter-
ceptar a água, que simples-
mente flui diretamente colina 
abaixo”, explicou o guarda 
florestal Thomas Martin.

O governo do Canadá mo-
bilizou o exército para ajudar 
no resgate da população 
bloqueada. O premiê Justin 
Trudeau, recentemente ree-
leito para o cargo, descreveu 
as inundações como “histó-
ricas e terríveis”.  O país teve 
neste ano um dos verões mais 
quentes de sua história, com 
ondas de calor extremo que 
deixaram centenas de mortos. 
Em julho, a pequena cidade de 
Lytton, na Colúmbia Britânica, 
registrou o recorde de tem-
peratura da história do país: 
49,6°C. (Folhapress)

Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress

O uso de antibióticos caiu 
ao menos 15% entre 2019 e 
2020 – durante a pandemia de 
coronavírus na Europa – mos-
tram dados recém-divulgados 
pelo ECDC (centro europeu 
para controle de doenças).

Apesar disso, os níveis de 
resistência antimicrobiana 
permanecem altos para 
várias combinações impor-
tantes de espécies bacte-
rianas e substâncias anti-
microbianas, principalmente 
em países do sul e do leste do 
continente. Segundo o ECDC, 
aproximadamente 670 mil in-
fecções devidas à resistência 
bacteriana ocorrem por ano 
nos 30 países acompanhados 
pelo órgão, e cerca de 33 mil 
pessoas morrem por causa 
delas. O número é compa-
rável aos da gripe, tubercu-
lose e Aids combinados.

“Vidas se perdem porque 
os remédios não funcionam 
mais e precisamos inten-
sificar a ação global com 
urgência”, afirmou a comis-
sária responsável por saúde 
na União Europeia, Stella 
Kyriakides.

Segundo ela, para com-
bater a resistência aos me-
dicamentos, o bloco europeu 
endureceu a legislação sobre 
medicamentos veterinários e 
alimentos medicamentosos.

Andrea Ammon, diretora do 
ECDC, afirma que também é 
preciso melhorar a prevenção 
e o controle de infecções em 
hospitais e outros ambientes 
médicos. “No setor de atenção 
primária, muitas infecções 
podem ser prevenidas por meio 
de vacinação, etiqueta respira-
tória, distanciamento físico e 
higiene das mãos, o que reduz 
a necessidade de uso de anti-

Inundações no Canadá causam 
desastre agrícola e expõem crise 

bióticos”, disse ela.
De acordo com o ECDC, 

as medidas preventivas para 
evitar o contágio pelo Sars-
-CoV-2 também reduziram a 
incidência de outras infecções 
do trato respiratório na Eu-
ropa em 2020, o que mostra 
a eficácia desses métodos, 
por um lado, e explica parte 
da redução no consumo dos 
remédios. Hans Kluge, diretor 
para a Europa da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), 
disse que um problema adi-
cional é que, principalmente 
no leste do continente, a venda 
desses fármacos sem receita 
médica nem controle ainda é 
disseminada. “Esses antibió-

ticos disponíveis são frequen-
temente os associados com 
maior risco de desenvolver 
resistência. A COVID está 
nos forçando a lutar contra 
várias ameaças à saúde, e a 
resistência é uma das mais 
graves”, afirmou Kluge.

Sobre bactérias
De acordo com o ECDC, 

eram resistentes a pelo menos 
um grupo antimicrobiano 
mais da metade das amos-
tras relatadas de Escherichia 
coli, uma das mais frequentes 
causas no mundo de infecções 
intestinais e urinárias.

No caso da Klebsiella pneu-
moniae, que pode causar pneu-

monia, infecções sanguíneas, 
urinárias e pós-operatórias, a 
resistência foi encontrada em 
um terço das amostras. A re-
sistência combinada a vários 
grupos antimicrobianos foi fre-
quente, afirma o relatório.

Espécies como Pseudo-
monas aeruginosa, uma das 
principais causadoras de in-
fecções hospitalares, e Acine-
tobacter, que atinge pulmão, 
trato urinário, pele e tecidos 
moles, mostraram resistência 
comum ao Carbapenen, um 
antibiótico de espectro amplo.

A porcentagem de isolados 
de Enterococcus faecium 
(que pode causar meningite 
neonatal) resistentes à Van-

comicina (fármaco de última 
linha) saltou de 11,6%, em 
2016, para 16,8% em 2020. 
Esses patógenos podem per-
sistir no ambiente de saúde 
e são difíceis de erradicar 
depois de estabelecidos.

Segundo o ECDC, a resis-
tência a antibióticos como a 
Vancomicina e os carbapenê-
micos é preocupante, porque, 
quando eles não são mais 
eficazes, as opções de trata-
mento ficam muito limitadas, 
podem não funcionar, e levar 
à morte. A resistência a esses 
medicamentos de última linha 
também compromete a efi-
cácia de tratamento de câncer 
e de transplantes de órgãos. 

 Dados oficiais divulgados 
ontem (18) pelo Unearthed, site 
de notícias do Greenpeace, mos-
tram que Alemanha, França e 
Bélgica registraram de setembro 
a dezembro do ano passado a 
exportação para o Brasil de ao 
menos 1.500 toneladas de inseti-
cidas neonicotinoides, proibidos 
na União Europeia, por serem 
prejudiciais às abelhas.

Os produtos, dependendo da 
concentração nos insetos, podem 
prejudicar a atividade locomo-
tora, reduzindo a velocidade de 
voo, e também afetar capaci-
dade de as abelhas encontrarem 
fontes de alimento e de se loca-
lizarem, levando ao declínio das 
colmeias ao longo do tempo. Es-
tudos científicos mostram que os 
neonicotinóides afetam também 
as abelhas nativas.

A redução no número de 
abelhas por causa da intoxi-
cação por químicos usados na 
agricultura prejudica a pro-
dução e a biodiversidade, já 
que elas são responsáveis por 
fazer a polinização de várias 
espécies vegetais.

Além da União Europeia, as 
agências da ONU para saúde, 
OMS, e para alimentação 
e agricultura, FAO, afirmam 
que há consenso crescente de 
que é preciso “restringir seve-
ramente” o uso de neonicoti-
noides, por representarem “alto 
risco ao meio ambiente”.

Segundo a FAO, o número 
de insetos polinizadores está 
em queda em várias regiões do 
mundo, em parte por causa do 
uso de produtos químicos na 
agricultura.

No total, de acordo com os 
dados, oito membros do bloco 
europeu e o Reino Unido emi-
tiram planos para exportar 3.800 
toneladas dos produtos químicos 
a 65 países na América Latina, 
na África e na Ásia.

Com uma das legislações mais 
rigorosas em relação a agro-
tóxicos, a União Europeia se 
comprometeu no ano passado a 
barrar a exportação de químicos 
proibidos no bloco, ao lançar 
sua Estratégia de Produtos Quí-
micos. (AESP/Folhapress)

Twitter/Reprodução



A ABDI (Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento In-
dustrial) acaba de lançar o 
edital 2 do programa Digital.
BR, voltado para promover 
a transformação digital de 
micro e pequenas empresas 
brasileiras. Desta vez, o 
programa irá contemplar 
projetos das regiões Norte, 
Centro-Oeste e Nordeste. 

Os interessados em parti-
cipar do Digital.BR 2 podem 
enviar as propostas até o 
dia 23 de dezembro pelo 
e-mail economiadigital@
abdi.com.br ou pelo portal 
https://digitalbr.abdi.com.br/. 

Em 2020, a ABDI lançou o 
primeiro edital do Digital.BR 
e contemplou oito projetos de 
cinco estados da Região Nor-
deste na fase piloto e três na 

fase de escala. Os resultados 
para as MPEs beneficiadas 
alcançaram, em alguns casos, 
52% de aumento médio de pro-
dutividade e 20% de aumento 
médio de maturidade digital, 

medida por meio da metodo-
logia do Índice Cesar. 

Agora, na segunda edição, 
serão selecionados dez pro-
jetos para a fase piloto, sendo 
um por unidade da Federação, 
e seis para a fase de escala. O 

edital 2 traz outras novidades 
como a ampliação dos prazos 
das fases de implementação 
dos pilotos, de 6 para 9 meses, 
e de implementação da fase de 
escala, que dobrou – passou de 

seis meses para um ano. 
Na fase piloto, os projetos 

selecionados poderão re-
ceber até R$ 550 mil como 
premiação. Aqueles que avan-
çarem para a fase de escala 
terão nova premiação, que 

pode chegar a R$ 1 milhão. 
Ou seja, o investimento total 
pode chegar a R$ 1,5 milhão 
por projeto. 

Para Igor Calvet, presidente 
da ABDI, uma empresa que 

nasce no digital agrega 
valores essenciais para o 
desenvolvimento não so-
mente empresarial, como 
do país. “Os novos negócios 
precisam nascer digital. O 
negócio quando nasce di-
gital, ele já está numa nova 
economia e já é competi-
tivo”, afirmou. “Com esse 

segundo edital, a ABDI pre-
tende acelerar projetos com 
potencial para inovar as em-
presas do Norte, Centro-Oeste 
e Nordeste, aumentando sua 
produtividade e maturidade 
digital”, completou. 
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O negócio quando nasce 
digital, ele já está numa nova 
economia e já é competitivo
Igor Calvet, presidente da ABDI
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Em algumas cidades, 
como São Paulo, 
enterros tiveram de 
ocorrer à noite em 
razão da demanda
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Os dados fazem parte da pesquisa anual Estatística de Registros Civis

Total de mortes no Brasil cresce 
14,9% com COVID em 2020

Estão abertas as inscrições para o edital Digital.BR 

Sesi certifica com Selo Ouro 
44 empresas que promovem 
combate efetivo à pandemia
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Campanha nacional de mega- 
vacinação começa no sábado

Gustavo Fioratti
Folhapress

Com a interferência da 
pandemia do coronavírus em 
diversos índices de saúde da 
população do país, já era 
esperado um crescimento no 
número de mortes entre bra-
sileiros. Mas, além disso, o 
período também foi marcado 
pela queda nas taxas de na-
talidade e na quantidade de 
casamentos e uniões civis.

Os dados fazem parte da 
pesquisa anual Estatística de 
Registros Civis 2020, reali-
zada pelo IBGE e divulgada 
nesta semana. O estudo deriva 
de informação de cartórios, 
tabelionatos e varas de todo 
o país e mostra que 1.510.068 
mortes foram registradas em 
todo o território brasileiro 
apenas no ano passado, com 
crescimento de 14,9% em re-
lação ao total de 2019.

Era uma taxa que já vinha 
em ascensão de anos ante-
riores, mas não de forma tão 
pronunciada. De 2018 para 
2019, o crescimento no nú-
mero de mortes foi de 2,6%, 
por exemplo.

A faixa de idade que mais 
perdeu brasileiros nesse pe-
ríodo fica entre 60 e 74 anos, 
com um índice de cresci-
mento de 21,1%. Em con-
traposição, houve queda no 
número de morte de crianças 
e adolescentes com até 14 
anos, 15,1% menor em re-
lação ao ano anterior.

Mas a população jovem 
também sofreu perdas mais 
numerosas. Entre aqueles 
que têm entre 15 e 19 anos, o 
crescimento na mortalidade, 
sempre em comparação a 
2019, foi de 7,9%. Entre 
30 e 44, houve aumento de 
15,2%. Entre pessoas de 45 
e 59, subiu 18% e, de 75 a 89 
anos, 13,8%.

A taxa negativa para 
quem tem até 14 anos (com 
declive de 15,1%) foi pu-
xada, em parte, pelo número 
mais baixo de nascimentos 
– quanto menos brasileiros 
nascem em um período, 
maior a chance de a taxa de 
mortalidade diminuir, o que 
foi considerado em texto de 
apresentação do estudo.

A queda no número de re-
gistros de nascimentos – total 
de 2.678.992 no ano – foi de 
4,7%. Assim sendo, também 
diminuiu a mortalidade de 
recém-nascidos, com declínio 
de 13,9% para quem tinha 
menos de 1 ano.

O total de 2.678.992 se re-
fere a crianças nascidas em 
2020 e registradas até o 1º 
trimestre de 2021, sendo que 
aproximadamente 2% corres-
pondem a pessoas nascidas 
em anos anteriores e que, 
muitas vezes, não sabem 
dizer em que ano nasceram.

Segundo o estudo, a de-
claração de emergência em 
saúde pública de importância 
nacional (Espin) e a adoção 
de medidas restritivas para 

contenção do coronavírus, in-
cluindo restrições de horários 
no serviço público, “impôs 
mudanças no funcionamento 
dos cartórios em todo o ter-
ritório nacional no período”.

O texto prossegue afir-
mando que tais mudanças 
podem ter contribuído para a 
diminuição expressiva na re-
alização de registros de nas-
cimento no mês de março do 
ano passado e a postergação 
dos registros para junho e 
julho, “meses em que apre-
sentaram sinais de retomada 
na realização de registros de 
nascimentos ainda que em 
patamares inferiores à média 
dos últimos cinco anos”.

Desde o início da pan-
demia em março de 2020, 
foram registradas mais de 
600 mil mortes causadas pelo 
coronavírus no país. Se con-
sideradas apenas as mortes 
registradas no ano passado, 
até o dia 31 de dezembro, 
haviam sido contabilizadas 
275.097 mortes por causa da 
COVID-19. Isso significa que 
18% do total de registro de 
mortes em todo o país teve 
como causa a doença, se-
gundo números consolidados 
pelo consórcio de imprensa 
com informações das Secre-
tarias de Saúde dos estados.

Também caiu o número 
de casamentos registrados 
em cartório. O total foi de 
757.179, o que representa 
uma queda de 26,1% em re-
lação a 2019. Uma repor-

tagem do Agora mostrou que 
essa tendência prosseguiu 
especialmente no início de 
2021, em boa parte causada 
pelas restrições impostas 
pelos protocolos de controle 
da pandemia no país, entre 
elas a realização de festas.

Violência e morte de jovens
O mesmo estudo também 

traz dados de mortes por 
razões não naturais, dando 
destaque para uma popu-
lação que tem se tornado 
cada vez mais vulnerável. 
Entre homens com idades 
entre 20 e 24 anos, houve 
aumento de 9,6%, com um 
total de 12.932 óbitos cau-
sados por acidentes no trân-
sito, homicídios e outras 
razões que desconsideram 
as doenças.

Segundo texto de apre-
sentação do estudo, “ex-
cepcionalmente, as informa-
ções de divórcios judiciais 
e divórcios extrajudiciais, 
serão divulgadas em mo-
mento posterior”.

Ainda sobre o registro de 
óbitos, Amazonas e Pará são 
os estados com as maiores 
variações para cima nas 
taxas de mortalidade, o pri-
meiro com elevação de 32% 
em relação a 2019, o se-
gundo, com 28%.

Minas gerais (crescimento 
de 7,9%) e Rio Grande do Sul 
(4%) estão com os índices mais 
baixos da lista com relação a 
todos os estados brasileiros.

Retomar as atividades 
produtivas com 100% dos 
industriários imunizados é 
o principal objetivo do pro-
grama Selo Ouro, implemen-
tado pelo Sistema Fiems, por 
meio do Sesi. A iniciativa 
visa reconhecer as empresas 
de Mato Grosso do Sul que 
promovem o combate efetivo 
à pandemia e mantêm me-
didas de prevenção contra 
a doença. Até o momento, 
44 empresas comprovaram 
contar com todos os seus 
colaboradores vacinados.

Desse universo, 29 em-
presas estão em Campo 
Grande; duas em Nova Andra-
dina e em Três Lagoas; e uma 
nas cidades de Anastácio, Bo-
nito, Caarapó, Corumbá, Dou-
rados, Jardim, Juti, Mundo 
Novo, Naviraí, Ponta Porã e 
Terenos. Todas as empresas 
receberam o Selo Ouro em for-
mato digital. Dessas, sete já 
receberam o selo em formato 
físico. A expectativa é de que, 
ainda em novembro, mais 17 
selos físicos sejam entregues.

Entusiasta do programa, 
o presidente da Fiems (Fede-
ração das Indústrias de Mato 
Grosso do Sul), Sérgio Longen, 
confia que a iniciativa irá con-
tribuir para a retomada da 
economia local. “Buscamos as 
empresas que fizeram adesão 
ao projeto, certificamos a em-
presa segura para trabalhar 
com um Selo Ouro e também 
certificamos os trabalhadores 
dessa empresa. É uma forma 
de a gente manter todos mo-
bilizados em prol da vacina 
e, com isso, retomar as ativi-
dades econômicas e sociais o 
mais breve possível.”

Reconhecimento aos esforços
A criação do programa Selo 

Ouro foi motivada pela ne-
cessidade de reconhecer as 
indústrias que alcançaram 
excelência na adoção de me-
didas preventivas no combate 
à COVID-19, e que não me-
diram esforços para que todos 
os seus colaboradores ativos 
fossem vacinados com, pelo 
menos, uma dose da vacina.

Em um primeiro momento, 
as empresas elaboram rela-
tórios com dados dos traba-
lhadores imunizados. Essas 
informações são posterior-
mente validadas por técnicos 
de Saúde e Segurança do Tra-
balho do Sesi. Se a empresa 
atender os critérios do pro-
grama, receberá o selo em 
formato físico e virtual. 

Além de reconhecer as em-
presas empenhadas na imuni-
zação, o programa Selo Ouro 
também serve de instrumento 
para a busca ativa dos não va-
cinados. Quando as empresas 
são contatadas, a equipe do 
Sesi se oferece para ir aos lo-
cais de trabalho a fim de aplicar 
a vacina aos colaboradores que 
ainda não se imunizaram. Esse 
trabalho é de fundamental im-
portância para a retomada se-
gura da economia, na visão de 
Sérgio Longen.

“A gente está indo de porta 
em porta, buscando a segunda 
dose de quem não vacinou 
ainda. As pessoas devem en-
tender que a vacina é uma 
forma segura de proteger a 
si e a todos que estão ao seu 
lado. Nosso objetivo é muito 
claro: convencer as pessoas 
de que a vacina é segura e traz 
segurança a todos nós.”

Começa neste sábado (20) 
a campanha nacional de me-
gavacinação contra a COVID-
19. Para dar visibilidade à 
ação, o Ministério da Saúde 
vai promover eventos simul-
tâneos nas cidades do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Manaus, 
Curitiba, Salvador e Brasília. 
O ministro Marcelo Queiroga 
participará da iniciativa no 
Rio, que ocorrerá na Cidade 
das Artes.

A intenção é incentivar a 
população a voltar aos postos 
de vacinação para tomar a 
segunda dose ou a dose de re-
forço. A campanha tem como 
slogan “Proteção pela metade 
não é proteção”, e vai até 26 
de novembro. Neste período, 
os postos de vacinação em 
todo o país estarão prepa-
rados para intensificar a imu-
nização da população.

A ação pretende incentivar 
que os 21 milhões de brasi-
leiros que não tomaram a 

segunda dose da vacina pro-
curem os postos e completem 
o ciclo vacinal. A iniciativa 
também pretende atingir 
as pessoas que estão aptas 
a tomar a dose de reforço. 
Cerca de 9,3 milhões de pes-
soas podem reforçar a imu-
nidade contra a doença com 
uma terceira dose.

“Nós queremos convidar a 
todos os brasileiros que não 
foram tomar a segunda dose, 
assim como a dose de reforço, a 
procurar as Unidades Básicas 
de Saúde, salas de vacinação e 
as estratégias usadas em cada 
município. Essas doses estão 
disponíveis para a população, 
que ficará mais protegida e 
ajudará o Brasil a superar a 
crise sanitária e dar exemplo 
com uma das campanhas de 
vacinação mais bem-sucedidas 
do mundo, promovida inte-
gralmente pelo Sistema Único  
de Saúde”, disse o ministro 
da Saúde.

A meta é imunizar 
quem ainda não 
tomou a segunda 
dose e também 
aplicar a terceira



Há 43 anos, o Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso do Sul resgata a identidade histórica do Estado

Fotos: Nilson Figueiredo
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Beatriz Magalhães

O IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato 
Grosso do Sul) foi fundado em 1978 e desde 2007 
funciona em um sobrado localizado na Esplanada 
Ferroviária de Campo Grande, região tombada como 
patrimônio histórico, cultural e material. A estrutura 
abriga documentos e livros que resgatam a história 
sul-mato-grossense, principalmente sobre a construção 
da identidade multicultural do Estado.

O IHGMS vem há anos produzindo e atendendo uma 
demanda cada vez maior de pesquisadores no Estado, 
de várias universidades, como Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul, Universidade Católica Dom 
Bosco, Universidade Federal da Grande Dourados, 
Universidade Federal de São Carlos, entre muitas outras 
instituições, nas mais variadas áreas do conhecimento.

“A relevância do Instituto Histórico e Geográfico 
de Mato Grosso do Sul dentro da linha editorial é 
expressiva. Hoje contamos com um catálogo de 140 
publicações, sendo reedição de livros raros, esgotados 
e inéditos sobre a história e geografia regional. 
Além de possuir um acervo bibliográfico expressivo, 
hemeroteca com mais de 200 mil imagens de jornais - 
desde 1917, sendo a maioria já digitalizados. Acervos 
familiares que são colocados sob a salvaguarda do 
Instituto, para consulta de pesquisadores”, afirma a 
historiadora e presidente do IHGMS, Maria Madalena 
Dib Mereb Greco.

Além desses pesquisadores que visitam o Instituto 
Histórico e Geográfico do Estado, à procura de 
informações para a realização de seus trabalhos 
acadêmicos, há de se ressaltar o número significativo 
de pessoas que têm buscado, em nosso instituto, uma 
alternativa para a publicação de suas obras ou, pelo 
menos, uma orientação para esse fim.

Escolas de nível médio e fundamental também 
podem contar com palestras e visitas guiadas nas 
dependências do IHGMS, atuando em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação, colaborando 
também com a formação de professores na área de 
história e geografia regionais.

“O IHGMS recebe consultas de toda classe acadêmica 
– do ensino fundamental ao pós-graduado, além da visita 
de turistas e do público interessado na pesquisa da 
história e geografia do Mato Grosso do Sul. Ministramos 
palestras, orientação para pesquisa, publicações, etc. 
Tudo o que está relacionado com o Estado de MS”, 
afirma a presidente do instituto.

Também, com o IPHAN (Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional), o IHGMS tem 
ministrado Oficinas de Conservação e Salvaguarda 
de Documentos em Campo Grande e Ponta Porã, com 
um número expressivo de participantes, inclusive com 
cadastro de espera para futuros cursos em outros 
municípios do nosso Estado.

No campo editorial, o acervo que leva a chancela do 
instituto já ultrapassa o volume de 120 livros, com títulos 
os mais variados e disponíveis à aquisição, e também 
rico acervo sobre a história e geografia regionais para 
consulta em suas dependências.

“O IHGMS é referência nacional e internacional 
pelo acervo que comporta, pela expertise dos seus 
associados e pelo compromisso na preservação da 
cultura de MS”, afirma Maria Madalena.

Casa daMemória

O IHGMS faz a salvaguarda de acervos importantes 
como de Octávio Guizzo, Kerman Machado, Jardel 
Barcellos, entre tantos documentos de personagens que 
contribuíram para a formação histórica de MS, como os 
do ex-governador Wilson Barbosa Martins, entregue em 
2018 pela família Barbosa Martins.

 “A família Barbosa Martins deixou com salvaguarda 
os discursos, documentos pessoais, certificados, troféus 
e prêmios do ex-governador Wilson Barbosa Martins. 
Temos ainda um vasto acervo iconográfico do mesmo. 
Imagens da sua trajetória política desde prefeito ao 
governo do Estado do MS”, afirma Maria Madalena.

A presidente do instituto afirma ainda que todo o 
acervo da família Barbosa Martins, que é composto de 
documentos, imagens e móveis, incluindo o acervo da 
Sra. Nelly Martins e de Vespasiano Barbosa Martins, 
foram deixados com salvaguarda, tornando então o 
IHGMS responsável pela conservação e utilização do 
material para pesquisa.

O acervo de periódicos – hemeroteca – conta com 
mais de 150 mil imagens de jornais que datam de 1927, 
todos digitalizados e à disposição.

Acervo Barbosa Martins
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

URNAS         

LANCHE        

BOLA CHEIA

NA FOLHINHA          

NA HISTÓRIA           

ESPERADO   

GASTANÇAS  

REALIDADE   TIMAÇO    

O BÁSICO    

MOTIM 

O tempo não apaga nada. A gente que finge que esqueceu.   

A comitiva presidencial do Brasil na Cop 26 desembarcou 
em Glasgow (Escócia) com nada menos que 466 pessoas. Foi 
a segunda maior delegação do evento. Passagens e estadias 
pagas, evidentemente, com dinheiro do contribuinte.     

Secaram as más línguas: o Íbis Sport Club (de Paulista, 
PE) não é mais o pior time do Brasil e deixou de estar conde-
nado ao mais baixo nas divisões inferiores de Pernambuco. 
Domingo passado, ao empatar em dois a dois com o Petrolina, 
o Íbis aproveitou a última chance de subir, saiu da fila de 
21 anos na Série A2 e garantiu vaga na Série A1. Com um 
detalhe significativo: em 14 partidas, sofreu apenas duas 
derrotas e emplacou seis vitórias.   

Tem uma galera aí que já pode trocar o diploma de jornalista 
pelo de advogado de determinados políticos. Seria até melhor, 
já que o único compromisso do jornalista deveria ser com o 
interesse público, não com ideologias, partidos ou políticos

Há 17 anos, morria o cartunista, empresário e publi-
citário Borjalo. Nascido Mauro Borja Lopes em 15 de no-
vembro de 1925, em Minas Gerais, sofria com um câncer 
na boca. Mundialmente famoso desde 1955, quando foi 
premiado como um dos sete maiores caricaturistas do 
mundo no Congresso Internacional do Humorismo, atuou 
como chargista na Folha de Minas e nas revistas Manchete, 
O Cruzeiro e A Cigarra. Consagrou-se como “o poeta do 
silêncio” devido a seus bonecos sem boca ou palavras. 
Mais tarde, dirigiu a Central Globo de Produção, de 1966 
a 1986, criando o plim-plim da emissora e a Zebrinha da 
Loteria Esportiva. Era um defensor ferrenho dessa mídia, 
como mostra esta frase: “A televisão é a janela do mundo 
e nós não podemos culpar a janela pela sua paisagem”.   

Acusações, fake news e a vontade do poder. O que 
uma eleição para a presidência da OAB não provoca? 
Não entendo mais nada. Por que não dizer, estou mor-
rendo de rir. Aliados agora brigam no melhor estilo 
baixaria. Personagens sul-mato-grossenses a cada 
dia nos surpreendem. Ainda bem que hoje acaba e 
saberemos quem vai comandar a seccional de Mato 
Grosso do Sul da OAB.    

Comemora-se no Brasil, em 19 de novembro, o Dia da 
Bandeira. A data também possui outros marcos históricos. 
A 1967, aos 59 anos, morria Guimarães Rosa, que escreveu 
o clássico “Grande Sertão: Veredas” (1956). Quatro dias 
antes, havia tomado posse na Academia Brasileira de Le-
tras. A 1969, os astronautas Charles Conrad e Alan Bean, 
a bordo da Apollo 12, tornavam-se os protagonistas do 
segundo pouso de seres humanos na Lua.   

Por apenas dois dias, porém, dois dias únicos, o 
vereador Carlão Borges (PSB), presidente da Câmara 
Municipal, assumiu o cargo de Marquinhos Trad 
(PSD). Nesses dois dias, ele foi chamado de “prefeito”. 
Um marco singular em seu currículo, assim como 
foram os breves, mas históricos momentos vividos por 
presidentes de legislativos que assumiram a titulari-
dade interinamente, como Londres Machado (PSD), 
Roberto Orro (PSDB) e Jerson Domingos (MDB), em 
âmbito estadual. 

Qualquer criancinha sabe que internet não é terra sem 
lei. O vídeo do vereador Tiago Vargas (PSD-MS) que ofende 
o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), teve 
seu primeiro desfecho na 1ª Câmara Cível do TJMS: reti-
rada do ar. O próximo serão os danos morais.     

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

DivulgaçãoDivulgação

A nau capitânia está sob intensa convulsão. Cresce 
na tripulação a revolta contra o capitão. Os mais re-
centes amotinados são o ex-deputado Roberto Jefferson 
(68, PTB-RJ) e a ativista Sara Winter, 29. Ambos cri-
ticam acidamente a guarida cada vez mais generosa 
que o Palácio do Planalto vem dando ao Centrão.   

q

Fátima e o governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB). 
Um governador e uma 
primeira-dama que ficarão 
para a história pelo tanto que 
fizeram ao nosso Estado nestes 
quase oito anos de mandato. 
Azambuja firme no comando 
do governo e Fátima firme não 
apenas no âmbito familiar, mas 
como primeira-dama que muito 
se vem dedicando às obras 
sociais, cuidando com carinho e 
amor dos menos favorecidos.   

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) e o empresário Alex Bachega.   
Em comemoração do Dia do Odontólogo, a deputada estadual Mara 
Caseiro (PSDB) homenageou o cirurgião-dentista Victor Ferzeli.   

O médico angiologista Maurício Jafar sendo homenageado com a Medalha 
do Mérito “Dr.ª Jeanne Elizabeth Wanderley Tobaru” pelos deputados 
estaduais Eduardo Rocha (MDB) e Renato Câmara (MDB). 

O veterano e quase quarentão Daniel Alves – está 
com 38 anos – fez muita gente queimar a própria 
língua. Depois do conturbado rompimento com o São 
Paulo, ficou meses sem clube e não faltou quem apon-
tasse um fim de carreira. Pois o ala direito provou que 
ainda tem prestígio. Foi contratado pelo Barcelona, 
seu antigo clube, a pedido do técnico Xavi Hernandez, 
41. Alves é um dos trunfos para a recuperação da 
equipe, que vem mal das pernas.   

Os dados do CadÚnico (Cadastro Único para Programas 
Sociais) apontam que Mato Grosso do Sul tem 123.364 famí-
lias em situação de extrema pobreza. Outras 51.656 estão 
em situação de pobreza e 124.039 são consideradas de baixa 
renda.  Soube ontem que o auxílio emergencial (que chegou 
a atender 494 mil sul-mato-grossenses) atenderá apenas 59 
mil neste novo programa.   

Ontem fui a uma padaria, vejam bem, um salgado e um 
refrigerante: R$ 23,00. Está muito difícil segurar a inflação.   

O cantor sertanejo João Bosco e a esposa, Monique Moura.   
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Trajetória

Banda Imitáveis se 
apresenta em Campo 
Grande neste sábado

Paulo Simões e Marcia 
Rolon se encontram 
hoje no ‘Diálogo Musical’

Há 93 anos Mickey Mouse Há 93 anos Mickey Mouse 
fazia sua primeira aparição fazia sua primeira aparição 
pública em Nova Yorkpública em Nova York

Durante o show a banda exibe documentário “Lenha, 
Brasa e Bronca – A História de Jacildo e seus Rapazes”
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Beatriz Magalhães

A banda mato-grossense 
Imitáveis, que nasceu fazendo 
releituras da Jovem Guarda, 
vem a Campo Grande no dia 20 
de novembro para o show “Imi-
táveis e Muitos Convidados”. 
Os Imitáveis já tocaram muitas 
vezes em Campo Grande, em 
vários bares da Capital sul-
-mato-grossense, e não es-
condem o gosto que têm pela 
Cidade Morena.

“Já temos uma relação bem 
bacana com Campo Grande. 
Participamos de festivais em 
Mato Grosso do Sul, como o 
Festival Fogo do Cerrado, e em 
todas as nossas apresentações 
só foi aumentando nosso amor 
por Campo Grande. Tocamos 
em muitos bares, na concha 
acústica, sempre estivemos 
presentes em Campo Grande e 
ficamos felizes por voltar, agora 
em uma casa nova”, afirma o 
vocalista Dennis Rodrigues.

O grupo sabe inovar, e sempre 
busca aliar as músicas da Jovem 
Guarda com músicas atuais. 
“Fizemos um show recente e 
passeamos até pelo Thierry, 
cantando ‘Rita’”, conta o vo-
calista. “Os campo-grandenses 
podem esperar um show muito 
animado, onde todos vão se di-
vertir. Conseguiremos agradar 
‘gregos e troianos’, passeamos 

por todos os estilos”, completa 
em tom divertido.

Imitáveis e suas produções
Na bagagem, a banda que 

nasceu no estado irmão leva 
boas experiências: além de um 
número estrondoso de shows 
pelo país, foram finalistas do 
SWU Brasil entre 2.000 bandas 
e eleitos como melhor show. 
Eles também se apresentaram 
na consagrada lona no Rio 
de Janeiro, o Circo Voador, 
convidados pelo amigo Lobão, 
e tiveram dois clipes na pro-
gramação nacional da MTV 
Brasil, PlayTV, Woohoo, BIS e 
ShowLivre.

O último EP da banda, 
“Roque Chiclete Dançante”, foi 
gravado no estúdio Madeira, 
em São Paulo, onde grandes 
nomes da música brasileira 
também gravam seus discos 
como Pitty, Lobão, Skank e Ca-
chorro Grande. O trabalho conta 
com participações de nomes 
como Duda Machado (PITTY) e 
Bianca Jhordão (LEELA).

Em homenagem à jornalista 
Maria Julia Coutinho, lançaram 
um clipe com participações do 
Xico Mendes, da banda Pedra 
Letícia, e Carlinhos Carneiro, 
integrante da Bidê ou Balde. Já 
em 2021 a banda está em pleno 
vapor, gravando um novo CD 
na cidade de São Paulo, além 

de lançar um documentário, 
com releituras, sobre a primeira 
banda de rock de MT, Jacildo e 
seus Rapazes.

A banda
Imitáveis surgiu cantando 

canções da Jovem Guarda. 
O estilo corre nas veias e no 
palco e os meninos entregam 
o que querem ver. “Temos um 
mantra que é fazer o que 
gostamos de fazer e o que 
gostaríamos de ver no 
palco. Com a pandemia 
muitas bandas se aca-
baram, outras acham 
que envelheceram, mas 
no nosso caso não, até 
porque, por mais que fa-
çamos um som retrô, a 
gente acaba trazendo para o 
público uma coisa mais atual”, 
explica Dennis.

O vocalista relembra ainda 
que muitos artistas atuais 
estão fazendo regravações, 
resgatando músicas da Jovem 
Guarda. “Não fazemos relei-
turas ao pé da letra, sempre 
trazemos coisas novas, e 
por mais que a maioria das 
nossas canções seja por in-
fluência da Jovem Guarda, 
ela está até hoje sendo re-
gravada por grandes músicos 
e bandas, e a galera acaba 
conhecendo e deixando o som 
mais moderno.”

O músico Paulo Simões e 
a diretora-executiva do Ins-
tituto Moinho Cultural Sul-
-Americano, Marcia Rolon, 
participam hoje, a partir das 
10h, do “Diálogo Musical”. 
O encontro acontece no 
Muhpan (Museu de História 
do Pantanal).

“Diálogo Musical” faz 
parte da turnê Sonhos Gua-
ranis, com a qual Paulo Si-
mões vai percorrer Corumbá, 
Dourados e Ponta Porã nos 
próximos dias. No bate-papo, 
o músico vai falar um pouco 
da sua trajetória e obra, que 
inclui a música que dá nome 
à turnê, escrita em parceria 
com Almir Sater.

“É uma honra receber 
Paulo Simões em Corumbá 
e mais ainda em poder con-

versar com ele, ouvir histó-
rias sensacionais sobre uma 
carreira que, com certeza, 
mudou os rumos da música 
sul-mato-grossense”, afirma 
Marcia Rolon, que vai con-
duzir a conversa.

No mesmo dia, a partir 
das 20h, Paulo Simões e 
banda se apresentam na 
Praça Generoso Ponce, com 
músicas que fazem parte da 
história de Mato Grosso do 
Sul. A turnê conta com apoio 
do FIC (Fundo de Investi-
mentos Culturais) de Mato 
Grosso do Sul.

SERVIÇO:
“Diálogo Musical” acontece 
em Corumbá, hoje às 10h, no 
Muhpan, na Rua Manoel Cavassa, 
275 - Centro. A entrada é gratuita.

Um dos personagens infantis mais co-
nhecidos do mundo apareceu pela primeira 
vez para o público no dia 18 de novembro 
de 1928, no Colony Theatre em Manhattan, 
em Nova York. Era a estreia de Mickey 
Mouse, estrela de um dos primeiros dese-
nhos animados com som, chamado “Ste-
amboat Willie”.  Mais tarde, o simpático 
camundongo se tornaria uma espécie de 
“amuleto” para Walt Disney, que criou o 
personagem com o desenhista Ub Iwerks. 
Desde sua criação, Mickey Mouse segue 
imbatível como a franquia número 1 da 
The Walt Disney Company.

O primeiro nome de Mickey era Mor-
timer, mas ele mudou para o nome atual 
por sugestão de Lillian, esposa de Walt 
Disney, que achava o primeiro muito sério 
para o personagem. Mickey também bebia 
e fumava, porém, diante de sua populari-
dade, Walt Disney tornou o ratinho sau-
dável em 1930. A importância de Mickey 
era tamanha para Walt Disney que ele 
falava: “Nunca liguei para garotas e con-
tinuo não ligando. Amo Mickey Mouse mais 
do que qualquer mulher que já conheci”.

Quem vê toda essa popularidade do 
camundongo na atualidade não faz ideia 
como foi difícil emplacar Mickey. Logo 
após criar o personagem, Walt Disney 
começou a trabalhar no primeiro desenho 
animado de Mickey Mouse: “Plane Crazy”. 
O entusiasmo desapareceu quando ne-
nhum distribuidor quis comprar o filme. 
A segunda tentativa também foi por água 
abaixo. O genial Disney produziu um de-
senho animado mudo intitulado “Mickey, 
The Gallopin’ Gaucho”, porém a Warner 

Bros já havia iniciado os 
filmes falados.

Direitos autorais
A primeira lei de direitos 

autorais nos Estados Unidos surgiu 
em 1909 e permitia que um autor manti-
vesse e pudesse lucrar com sua obra por 
56 anos. Dessa forma, em 1984, o Mickey 
Mouse deveria se tornar domínio público, 
mas não foi bem assim. Atualmente, o 
Mickey é o personagem de propriedade in-
telectual mais importante para a Disney. 
O ratinho já conquistou um Oscar, gerou 
a criação de parques temáticos e cen-
tenas de mercadorias e produtos. O seu 
reconhecimento no mundo é maior que o 
do Papai-Noel, só para se ter uma ideia.

Óbvio que, para a Disney, manter os 
direitos autorais do personagem era 
fundamental. Para evitar que a marca 
se tornasse pública em 1984, em 1976 o 
Congresso dos Estados Unidos aprovou, 
por meio de intervenções da Disney, 
uma lei que prorrogou o prazo de direito 
autoral de 56 anos para 75 anos. Dessa 
forma, o primeiro Mickey Mouse do curta-
-metragem “Steamboat Willie” estaria 
protegido até 2003.

Com essa nova data chegando, o 
diretor-executivo da Disney passou a 
pressionar os políticos e, em 1998, um 
projeto foi aprovado com um novo prazo 
de propriedade do direito autoral. A partir 
daquele momento, a duração passava a 
ser de 95 anos. Com essa alteração, no 
fim de 2023 a primeira versão do desenho 
entrará em domínio público.

Marcelo   Rezende

Curiosidades
Hoje Mickey Mouse tem fama mundial, 

o que torna seu nome conhecido por todos, 
porém em alguns países ele recebeu 
nomes peculiares. Em italiano, é chamado 
de Topolino; em alemão, é Micky Maus; em 
espanhol, Raton Mickey; em sueco, Musse 
Pigg; e em mandarim, Mi Lao Shu.

E, por falar em fama, ele participou 
da cerimônia do Oscar duas vezes. Em 
1998, o personagem subiu ao palco para 
entregar um envelope ao ator Tom Sel-
leck. Já em 2003, Mickey voltou a aparecer 
na cerimônia ao lado da atriz Jennifer 
Garner. Tudo isso realizado com efeitos 
especiais semelhantes aos que foram uti-
lizados no filme “Uma Cilada para Roger 
Rabbit”, de 1988.

Ao completar 50 anos, Mickey ganhou 
uma estrela na Calçada da Fama, em 
Hollywood. Foi o primeiro personagem 
animado a ter uma estrela por lá.

“Mickey Mouse” foi o código secreto 
da maior operação militar aeronaval da 
história, o famoso “Dia D”, na Segunda 
Guerra Mundial. Nos Estados Unidos os 
votos são escritos em cédulas e “Mickey 
Mouse” é o “candidato” falso mais votado 
da história. O nome completo de Mickey 
é Michael Theodore Mouse. Mickey é 
apenas um apelido.
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Documentário
Fortalecendo e resgatando 

a cultura mato-grossense, a 
banda traz a Campo Grande o 
documentário “Lenha, Brasa e 
Bronca – A História de Jacildo 
e seus Rapazes”. O filme busca 
contar a história da primeira 
banda de rock de Mato Grosso.

“A ideia para o documentário 
surgiu de forma natural. Já co-
nhecíamos a história da banda 
Jacildo e seus Rapazes, e há 
cerca de três anos fomos convi-
dados pela Unimed para fazer 
uma surpresa a dois integrantes 

vivos, que eram o saxofonista e 
o guitarrista. Foi muito emocio-
nante”, conta Dennis.

Para homenagear os mú-
sicos, a banda tocou a música 
“Malu”, som bem conhecido da 
Jacildo e seus Rapazes, e a 
partir daí começaram a produzir 
o documentário, que, segundo 
Dennis, foi um tanto ou quanto 
difícil de fazer. “Fazer o docu-
mentário foi bem árduo. Então 
consegui falar com quem viveu a 
década de 60, que era o período 
em que a banda tocava, mas 

com a pandemia ficou bem difícil 
por causa da idade, né, todos já 
fazem parte do grupo de risco”, 
explica o músico.

Mas a banda não desistiu e, 
com certo trabalho, conseguiu 
finalizar o material e contar 
histórias antes nunca contadas. 
“Com o documentário acabamos 
regravando quatro canções da 
banda Jacildo e seus Rapazes, 
que foi a primeira banda de rock 
de Mato Grosso a gravar um 
vinil. Todas as quatro já estão 
disponíveis nas plataformas de 
streaming”, finaliza Dennis.

SERVIÇO:
A banda Imitáveis realiza o 

show no sábado (20), no Blues 
Bar. O show vai contar com 
vários convidados sul-mato-

grossenses. O bar fica localizado 
na Rua 15 de Novembro, 1.186, 

no centro de Campo Grande. 
Para mais informações o 
contato é 99234-4811.
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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 18/11

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

Sextou, meu cristalzinho, e as estrelas continuam 
enviando excelentes energias para você cuidar da 
sua grana. Mas é preciso ter cautela e manter seus 
interesses em segredo por enquanto — se surgir uma 
boa oportunidade de negócios, analise os riscos antes 
de se jogar de cabeça, tá? Mas há boas chances de ter 
sucesso ao fechar um negócio ou buscar uma nova vaga.

Você começa esta sexta com mais disposição pra sair da 
rotina e até se aventurar um pouco por aí, algo raro para 
o seu signo. Qualquer investimento em conhecimento, 
mesmo um curso online, ajuda a turbinar o currículo e 
melhorar sua competitividade. Você sabe ser teimoso 
quando quer alguma coisa, Touro, mas as estrelas avisam 
que será preciso ceder em algumas coisas.

Sua intuição estará tinindo e você pode usar isso a seu 
favor, Gêmeos. No trabalho, será fácil perceber quem 
anda mentindo ou quem não merece confiança. Redobre 
o cuidado para não ser pego de surpresa com essa 
turma falsiane, meu cristalzinho, e aproveite para tirar 
esse povo da sua vida de uma vez por todas. À tarde, a 
Lua entra em seu signo e vai sobrar disposição.

Sextou, Câncer, e você começa o dia com muito pique 
para pensar fora da caixa no trabalho. A colaboração será 
a chave para o sucesso, mas se ainda está trabalhando 
em casa, tente dar conta do serviço de maneira remota.
É melhor adiantar tudo o que for possível, porque a Lua 
vai infernizar seu astral nesta tarde e seu pique pode cair. 
É melhor apostar suas fichas na cautela.

Se depender das estrelas, você vai fechar a semana 
com um pique impressionante no trabalho! Logo cedo, a 
dica é focar na carreira e deixar seu lado ambicioso dar 
as cartas. A saúde e os cuidados com o corpo também 
ganham destaque e até mesmo alguns ajustes pequenos 
prometem se refletir de maneira positiva na aparência. 
Pode se preparar para receber elogios!

Aproveite a manhã para fazer contatos, planejar uma 
viagem ou pesquisar um novo curso. Vai ser mais fácil se 
destacar em vendas ou em uma área que envolva tarefas 
em colaboração com os colegas. À tarde, a Lua muda 
para Gêmeos e avisa que sua ambição vai bater no teto! 
Tudo o que ficou pendente pode ser resolvido de maneira 
mais favorável para os seus interesses.

Pode se preparar para uma sexta pra lá de movimentada 
em casa e no trabalho, Libra. A boa notícia é que será 
mais fácil mergulhar no serviço e cuidar de algumas 
tarefas que ficaram pela metade antes de dar a semana 
por encerrada, e se tiver que trabalhar em casa, com 
produtos ou serviços para o lar, melhor ainda. Também 
pode pintar oportunidade de resolver pendências.

Sextou, meu bem, e suas habilidades de comunicação 
prometem dar um show nesta manhã. Vale a pena tirar 
proveito para trocar ideias com colegas e clientes, marcar 
reuniões ou esclarecer mal-entendidos. Mas adiante o 
cronograma e marque esses contatos logo cedo, porque 
o astral vai mudar no final da manhã, tá? Aliás, se já tem 
um crush em vista, aproveite para mandar mensagens.

A semana está chegando ao fim, meu bem, mas se você 
redobrar os esforços no trabalho, pode até conseguir 
uma grana extra. Mas as estrelas avisam que o dinheiro 
virá diretamente do seu esforço, então, nada de ficar 
enrolando. As coisas devem correr bem e talvez você se 
esforce em excesso, por isso, preste atenção também na 
saúde. Não adianta se sobrecarregar demais!

 Tudo vai correr com mais facilidade logo cedo, por isso, 
aproveite para resolver problemas mais complicados, 
fechar um acordo ou lidar com qualquer coisa que possa 
incomodar. No trabalho, sua habilidade de convencer os 
outros se destaca, facilitando na hora de apresentar suas 
ideias e seus projetos. Há chance de se dar bem em 
jogo, sorteio ou aposta, a sorte estará ao seu lado!

A família e o lar devem ocupar a maior parte da sua 
atenção nesta manhã. Um antigo segredo ou até um 
caso escondido com um amor do passado podem ser 
descobertos hoje, mas no que depender dos astros, 
você vai lidar de boas com todas essas surpresas. Mas 
também pode ter discussão em casa ou ouvir cobranças 
de um familiar, por isso, mantenha a calma.

A comunicação será sua melhor arma nesta sexta, 
seja para resolver mal-entendidos, apresentar novas 
ideias no trabalho ou até colocar o papo em dia com 
os amigos, do jeito que der. Aliás, com o apoio dos 
amigos, grandes sonhos e raciocínio rápido, nada será 
capaz de ficar no seu caminho nesta manhã, Peixes. Só 
tente manter o foco!

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Aníbal confessa que foi ele quem cortou os 
freios do carro de Mirella. Athaíde decide fugir 
com Lígia. Douglas pede a Nelito que convença 
Raquel a deixar Gabriel no Brasil. Nelito aceita 
o cargo de chefia no hotel. Gabriel confessa a 
Raquel que nunca foi tão feliz morando com o 
pai. Maria Pia se nega a conversar com Bebeth. 
Athaíde consegue retirar a tornozeleira eletrônica 
e se prepara para deixar o país com Lígia. Mônica 
afirma em seu depoimento que Malagueta não 
fazia parte do grupo de Timóteo. Antônia avisa a 
Maria Pia que seus pais estão encrencados. 

Ali reúne crianças para ler o Alcorão. Dalva 
divide com Lucas a sua desconfiança: Leônidas 
está ajudando Yvete. Zoraide hesita, mas promete 
ajudar Jade a comprar sua passagem para o Brasil. 
Maysa pede permissão a Leônidas para usar uma 
joia que tenha sido da mãe de Lucas na festa do seu 
aniversário. Finge ter escolhido o colar da pedra 
verde e pede segredo a Leônidas. Edvaldo avisa 
Deusa de que precisa esclarecer alguns pontos 
para voltar o namoro. Júlio se impressiona quando 
Albieri conta que não era o embrião de Deusa e 
que ele não sabe o que aconteceu naquela noite. 

Tonico e Bernardinho conseguem interromper 
a marcha pela abolição. Augusto percebe o 
envolvimento de Pedro com Luísa. Prisca e Hi-
lário temem que Vitória também os abandone e 
pedem à tia para procurar Quinzinho. Luísa ouve 
quando Augusto comenta com Dumas sobre sua 
relação com Pedro. Solano Lopez declara guerra 
ao Brasil. Pedro comenta com Teresa sobre sua 
apreensão com Solano. Luísa inicia os prepa-
rativos para voltar à França.  Pedro e Luísa se 
despedem. Augusto e Leopoldina e preparam 
para seu casamento.  

Duca sofre com o golpe duro de Yuri, mas 
não desiste e acaba vencendo a luta. Heide-
guer desconfia do acordo de Lobão com Yuri e 
afirma a Henrique que romperá sua sociedade 
com o vilão após a final do Warriors. Cobra 
vence sua luta e desafia Duca para a final. 
Duca teme ter fraturado o pé. Delma incentiva 
Marcelo a aliar férias e trabalho e criar seu 
restaurante sobre rodas.  Heideguer promete 
cumplicidade a Gael para resgatar Karina 
de Lobão. João questiona Bianca sobre seus 
sentimentos por Duca. 

Peixoto vai até a casa de Rosana para tentar 
se explicar. Diana acompanha Zeca com Nicole 
para ir até a entrevista com o empresário. Frida e 
Bárbara ameaçam Fabiana e dizem que se ela não 
expulsar Dulce do coral contam para a Madre Su-
periora sobre ela ter escrito as irmãs no concurso 
da TV. Fabiana diz que não faz ideia do que elas 
estão falando. As pequeninas descobrem que não 
há áudio no gravador e vão embora. Silvestre vai 
com Estefânia até a casa de Vitor para entregar 
uma flor para Solange. Silvestre vê o quadro que 
pintou para Solange no chão e fica ofendido.  

Lara diz a Bárbara que não conhece nenhum 
Renato Meirelles. Bárbara pede desculpas para 
Renato/Christian. Mateus reúne Marie, Lara e 
Noca. Castilho avisa a Bárbara, Nicole e Rebeca 
que Santiago tem que parar de trabalhar. Rebeca 
dá um ultimato ao pai. Passam-se alguns meses. 
Santiago sofre um desmaio durante a cerimônia 
realizada em sua homenagem. Túlio guia Renato/
Christian em seu primeiro dia de trabalho na 
rede Redentor. Ravi promete a Joy ajudar a fa-
mília da mulher.  Elenice conhece Alípio durante 
uma viagem para Nova York com Teodoro.  

Novelas Novelas Novelas 

Zabelê lançou na quinta-feira (18) uma versão inédita 
para “Deusa do Amor”, originalmente interpretada 
por Pepeu Gomes, seu pai. A música ganha um charme 
a mais com Evandro Mesquita tocando gaita. “Tenho 
uma memória afetiva muito grande com essa e todas as 
canções dos meus pais, porque elas fizeram parte da 
minha construção como cantora. Sempre os acompanhei 
durante as turnês, gravações, escolhendo e compondo as 
músicas. Então, eu sinto que participei de alguma forma 
de todas essas faixas. ‘Deusa do Amor’ é uma balada 
intimista e introspectiva. Tem uma atmosfera diferente 
da que veio em ‘Preta Pretinha’ que é foi uma releitura 
totalmente solar”, diz Zabelê, que prepara seu segundo 
álbum solo, já batizado de “Auê”.

Zabelê 
lança nova 
versão de 
sucesso do 
pai, Pepeu 
Gomes, com 
participação 
de Evandro 
Mesquita

‘Verdades Secretas 2’: mal-
estar de Camila Queiroz com 
o desfecho da história vinha 
se arrastando há tempos

Os bastidores da saída de Camila Queiroz 
do elenco de “Verdades Secretas 2” antes da 
conclusão das gravações da trama, exibida 
atualmente pelo Globoplay, renderiam um 
enredo turbulento e cheio de reviravoltas dignas 
da novela escrita por Walcyr Carrasco. Agora, 
uma dublê terá de ser usada para as poucas 
cenas de Angel que ainda precisam ser feitas. A 
intérprete da personagem não concordou com a 
morte da modelo, e o fim da trama será gravado 
sem a protagonista. De acordo com uma fonte 
ouvida pela coluna, o mal-estar da atriz com 
o desfecho da história vinha se arrastando há 
tempos.O desligamento de Camila foi confirmado 
pela Globo por meio de uma nota. A emissora 
alegou “demandas contratuais inaceitáveis” por 
parte da atriz. Segundo informou a emissora, 
Camila quis determinar o desfecho de Angel na 
história e exigiu fazer parte de uma eventual 
terceira temporada da obra. “A Globo, então, 
decidiu concluir ‘Verdades Secretas 2’ sem a 
participação da atriz. A novela seguirá sendo 
gravada e as cenas serão adaptadas para que 
seja mantida a essência da trama”, informou a 
nota divulgada oficialmente.

Juliana Schalch 
será protagonista 
em nova série 

Após ser vista no papel de 
Hanna, em “Um Lugar ao Sol”, 
Juliana Schalch estreia hoje às 
22h30, no Canal Brasil, como a 
protagonista de “Anjo Loiro com 
Sangue no Cabelo”, série criada 
por Felipe Bragança e dirigida 
por Marina Meliande. Na trama, 
ela vive Sônia Lins, jovem atriz 
de teatro que cresceu com a 
memória da mãe famosa. “É uma 
personagem curiosa, intensa, 
que passa por uma grande 
transformação ao entrar em 
contato com a história da mãe. A 
partir daí, temos um panorama 
do audiovisual no Brasil sob uma 
ótica feminina. É muito potente”, 
diz Juliana.
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ED DONA NETA – 
CENTRO

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

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do 
Rio Branco,135  – Sala 
De Estar C/ Ar Condiciona-
do, Cozinha C/ Armarios, 
Uma Suite Com Armarios 
E Ar Condicionado, Dois 
Quartos Com Armários 
(UM COM AR CONDICIO-
NADO), BH/ae, sacada, 2 
VAGAS garagem  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 ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 
810 -  Localização Pri-
vilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite 
E 2 Quartos (todos Com 
Armário), Banheiro Social, 
Cozinha Planejada, Área De 
Serviço C/ Armário, Gara-
gem C/ Excelente Localiza-
ção.   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 

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 

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  

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   

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

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  

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 

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 

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 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

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

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, ga-
ragem. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131   

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 loja 03 
– 46,48m² – sala, copa, ba-
nheiro. 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. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

L310 - R 13 DE MAIO, En-
tre Afonso Pena E Barão Do 
Rio Branco – 207m²-  Salão 
Principal , 6 Salas C/ Divisó-
rias,  2 Bh, Ar Condicionado, 
Copa. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131

AMAMBAÍ 
L345 - R Barão Do Rio Bran-
co – 26,43m² - Sala, C/ Ba-
nheiro LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED 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 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 – 
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 DONA NETA REFOR-
MADO

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

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

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 

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 

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 

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

Casa na Rua Yokohama nº 
708 na vila Palmira , tama-
nho 12x54 lote, casa 7x11 
,contendo 4 quartos ,com 
guarda roupa embutido e 
laje , em frente ao posto de 
saúde . F: (67) 9107-3300 
- (67) 3349-0887  falar 
com Jorge Diniz.

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 Es-
tar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dalva, 
Polonês, Vila Nascente, Ca-
randa 1, Caranda 2 e Caran-
da 3. Ligação e Whatsapp 
(67) 99294-9334  Edison 
Salles

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COBALT 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

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

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

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

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

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

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

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- 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@terra.
com.br.

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

 STRADA HARD 
WORKING

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

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

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

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIESTA 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

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

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

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

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 

FUSION 2.5 2010 2010 
FUSION 2.5 2010 2010 
PRATA 130704 NRF6879 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

ECOSPORT SE 1.6
ECOSPORT SE 1.6 16V 
FLEX 2017 2017 BRAN-
CO 35000 QAE8922 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2018 2019 
BRANCO 47584 QOZ8615 
Flexa   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

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

KA SE 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 

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

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

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

KA SE 1.0 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 

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

KA 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
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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 

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

GOL 1.6L 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

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 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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 

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
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 1.6 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 

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 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

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

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

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

 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 

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 LONGI-
TUDE 1.8 FLEX AUTOMA-
TICO 2018 2019 BRANCO 
40047 QPJ2352 Flex 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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

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

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

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 
16V Aut 2018 2019 BRAN-
CO 32816 QPF5557 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 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

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 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 

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

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

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

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

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

VENDO HONDA HRV LX 
CVT 2017 /17

32.000 km , bem conser-
vada , 2º dono impecável. 
Valor R$ 88 mil  . Tratar 
fone 99231-3790 / 99353-
3664.  

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

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

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

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 1.6M 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

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

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

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

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

HB20 1.6 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

AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM AMANDA

Cuido de idosos em resi-
dências ou hospitais, diá-
ria, fixo ou mensal, valores 
a combinar. Finalizando o 
curso técnico de enferma-
gem. Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
98140-0714

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

DIARISTA 
Faço diárias em residências 
e escritórios. Preço justo, 
tenho referências. Serviço 
com capricho e dedicação  
Ligação e WhatsApp (67) 
99164-7909 Ketheleen 

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, alguns dias livres. 
(67)991922494 c/ Jô dia-
rista

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

PINTURAS  E PE-
QUENOS REPAROS 

RESIDENCIAIS
Fazemos serviços de pin-
turas em geral e pequenos 
reparos. Agilidade e preço 
justo é aqui! WhatsApp e 
Ligação: (67) 99187-1022 
Fernando 

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 

ZENÓBIO PEQUENOS 
REPAROS E REFORMAS
Trabalhamos com pintu-
ras, reformas, encanação, 
assentamento de piso e 
acabamentos. Serviço de 
qualidade e com agilida-
de. Faça o seu orçamento 
conosco:   WhatsApp e 
Ligação: (67)99157-5638 
Zenóbio 

DELICIAS DA NINE 
Me chamo Aline e traba-
lho com bolos confeita-
dos, bolo vulcão, doces, 
cupcake e outras delícias!  
Orçamento e pedidos pelo: 
WhatsApp (67) 99101-
5654 Aline Instagram: de-
licias_cakes55  Facebook: 
Delícias da Nine Campo 
Grande - MS  

ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

ROCHA AR-CONDICIO-
NADO

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

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

Trabalhamos com instala-
ções de calhas, rufos, coi-
fas, chaminés, serralheria 
em geral e estruturas metá-
licas. JCS Serralheria & ca-
lhas fideliza seus Clientes 
com mão de obra qualifi-
cada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

PISCINAS, DECKS, 
PERGOLADOS E ESPA-

ÇOS GOURMET
Fazemos piscinas de vinil, 
de alvenaria, toda parte de 
decks e pergolados, espa-
ços gourmet, construção e 
reformas, temos engenhei-
ro para projetar e acom-
panhar a obra. Excelentes 
preços, vários projetos 
já executados. Ligação e 
WhatsApp: (67)9 9113-
5473  Ideal Construções

REVISÃO DE BICICLETA 
ELÉTRICA

Faço revisão e manutenção 
de bicicleta elétrica. Servi-
ço de qualidade e confian-
ça, para mais informações 
entre em contato. Ligação 
e WhatsApp (67) 99175-
9117 Sebastião 

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

Especializado em banhei-
ra, SPA, jacuzzi, piscinas, 
pinturas, limpeza de pai-
néis solares fotovoltaicos, 
montagem/desmontagem 
de móveis em geral para 
empresas e a domicílio 
em todos os horários. 
Ligação e WhatsA-
pp:(67)98454-1064 

NÚBIA CRIS’ART DECO-
RAÇÕES

Trabalhamos com decora-
ção infantil, chá revelação 
e batizados.  Montamos 
a decoração no local do 
evento. Orçamento através 
do WhatsApp (67)98459-
7579 Núbia. Estamos no 
Instagram: @Nubiacrisart 

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 

CH PINTURAS
Trabalho com pinturas de 
portões, portas e janelas 
de metais. O melhor orça-
mento de Campo Grande, 
minha prioridade é sempre 
fazer um serviço de ótima 
qualidade. Interessados 
entrar em contato: (67) 
99112-6047 Carlos Hen-
rique 

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

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 

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 

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

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

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 

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

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. 



D4 Campo Grande-MS | Sexta-feira, 19 de novembro de 2021 CLASSIFICADOS

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

ESPAÇO LYER LYER
Trabalhamos com Tera-
pia corporal, trio reflexo, 
champ, modeladora, aper-
tconfort, Lyer, clássica, 
dores e alongamentos, 
mais informações entre em 
contato. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99237-2059 

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 

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

Olá meninos e meninas. 
Massagem relaxante unis-
sex Massagem modelado-
ra. Depiladora e limpeza de 
pele, cone chinês. Não dei-
xa para amanhã a massa-
gem que pode receber hoje. 
Para mais informações: 
(67)99287-6547 Taila  

MASSAGEM ESPE-
CIALIZADA TRATA AS 
CAUSAS DAS DORES

Dores na coluna, nos 
nervos, musculares,arti-
culares, tendinite, bursite, 
discopatia degenerativa, 
protusao discal, hérnia de 
disco, dores de cabeça, 
zumbido nos ouvidos, tor-
cicolo, limitações de mo-
vimento articulares e etc. 
Atendimento Home Care  
Whatsapp: (67)99264-
2914  Whatsapp: 
(67)99342-6151  Maurício 
e Cecília Terapia Oriental. 

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. 

QUITUTES DA TETY
Trabalhamos com bolos 
de festa, bolos bombom, 
bolos de pote, caseirinho, 
doces e sobremesas. Tudo 
com muito carinho para 
melhor lhe atender. What-
sApp: (67)99312-5117 
Facebook: Stephany Viruez  
Instagram: @quitutesda-
tety

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 


