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Ministério da Justiça envia 
viaturas para a fronteira

Crescente de casos da COVID-19 em 
MS não esfria o ritmo do Carnaval

Em dia de Black Friday, até supermercados oferecem descontos

De longe, os “Jesus” torcem para ex-times em final da Libertadores

Mandetta diz 
que ainda 

está no páreo
Bookstagrans
ganham seguidores 

e fomentam 
a leitura

Bitto promete 
começar gestão 

a todo vapor

Flamengo e Palmeiras 
estarão frente a frente 
no Estádio Centenário, 

em Montevidéu, amanhã, 
às 16h (de MS). “Que dia 

27, no Uruguai, o Fla-
mengo possa novamente 
ganhar a Libertadores. 

É isso que eu desejo aos 
torcedores e jogadores, 

com os quais eu tive um 
relacionamento muito 
forte”, desejou Jorge 
Jesus, técnico que co-

mandou o Rubro-Negro 
na conquista de 2019 e 
hoje treina o Benfica-
-POR. Ídolo do Verdão, 
de onde saiu após ser 
campeão brasileiro em 

2016, Gabriel Jesus, 
hoje no Manchester 

City, revelou uma su-
perstição. “Sábado, 
vou vestir a camisa, 

como eu fiz [na final de 
2020] contra o Santos, 

assistir ao jogo e torcer 
muito”, falou o ata-

cante. Página B1

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 

desmentiu o presidente do 
PSL, e do União Brasil, Lu-
ciano Bivar, sobre a desis-
tência dele na disputa das 

eleições 2022 como pre-
sidenciável. “Eu sempre 

disse que posso ser candi-
dato ou posso apoiar outro 
candidato. Mas jamais de-
sistirei do Brasil. Médico 
não abandona paciente. 

Meu nome continua à dis-
posição.” Página A3

Perfis literários no Ins-
tagram, conhecidos como 

“bookstagrans”, aproximam 
leitores na rede e mostram 
que os campo-grandenses 
gostam de ler. Os números 
de algumas contas impres-
sionam, como é o caso da 

engenheira cartógrafa Chris-
tiane Akie, 34 anos. Seu perfil 
no Instagram conta com 36,9 

mil seguidores e tende a 
crescer ainda mais. Página C1

Presidente eleito da 
OAB/MS, Bitto Pereira 

iniciou processo de tran-
sição de gestão com o 
atual presidente, Man-

sour Karmouche. Diante 
das reuniões diárias, 

garantiu que a diretoria 
estará atuando a todo 

vapor em janeiro, quando 
tomará posse. Página A3

Apesar do cancelamento 
em várias cidades do país, 
os planos para o carnaval 
continuam em pé em Mato 

Grosso do Sul. Segundo 
o governo do Estado, os 

preparativos já estão acon-
tecendo e neste sábado (27) 

devem ser anunciados os 
recursos para as escolas 

de samba, que já estão até 

com os temas das apre-
sentações preparados. Em 

contrapartida, especialistas 
em saúde destacam que as 
medidas de distanciamento 
social, uso de máscaras e a 
vacinação serão fundamen-

tais para garantir que as 
festividades não provoquem 
um aumento no número de 

casos da doença. Página A5

Começou oficialmente 
nesta sexta-feira (26) a Black 
Friday de 2021. Com diversos 
descontos sendo oferecidos, 
vários estabelecimentos da 

Capital aderiram à ação pro-
mocional e já ofertam condi-

ções especiais. 
Até mesmo os supermer-

cados estão com preços 
atrativos que incluem desde 

alimentos a bebidas alco-
ólicas, sendo encontradas 

por um valor até 50% menor 
que antes do período de 

ofertas.
Em Campo Grande, os 

descontos podem ser ob-
tidos no varejo, em farmá-
cias e também em redes 

atacadistas, que oferecem 
até 80% de abatimento no 

valor do produto. Os comer-

Mato Grosso do Sul re-
cebeu ontem (25) equipa-

mentos enviados pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública. Viaturas, óculos e 

coletes balísticos que devem 
auxiliar as operações na 

fronteira entre Brasil, Para-
guai e a Bolívia. Página A6

Estado espera ampliar 
imunização para garantir 
segurança das festividades

ANO XIX | Nº 5.899| CAMPO GRANDE-MS | R$ 1,00 | SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2021 JornalOEstadoMS
3345-9000(67)

www.OESTADOONLINE.com.br

ARTES

ESTADOOOOOO

ESPORTES

Alexandre Vidal/Flamengo

Patricia Belarmino

Valentin Manieri

Reprodução/Sesusp

Reprodução/Sejusp

ciantes baixaram os preços 
durante toda a semana na 
expectativa de faturar um 
pouco mais, criando até 
mesmo a “black week”. 

Ontem (25), os clientes já 
adquiriam itens, antecipa-
damente, para obter a van-
tagem de comprar mais ba-
rato, como relata Ana Paula 
Barros, médica pediátrica.

“Eu comprei vestido de 
verão. Paguei um preço 

legal, cerca de R$ 60. Antes, 
era o dobro do preço. Já 

sabia o que eu iria comprar 
e estou aproveitando para 
a data e férias de verão. 
Eu estou de expediente 
durante a Black Friday, 

mas, se eu não trabalhasse, 
sairia para comprar outras 

coisas.” Página A7

Grêmio joga por 
sequência inédita para 

escapar da Série B 
Página B2

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   31°
Dourados      21°   32°
Corumbá                   24°             33°
Maracaju                   21°             33°
Ponta Porã                 20°             30°
Três Lagoas               23°            33°
Mundo Novo              22°   33°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Difícil contemporizar que o ser humano 
está se afastando do seu melhor tesouro: 
sua humanidade. Em dois sentidos. O pri-

meiro como civilização, imerso num modelo so-
cial que provoca mais exclusão do que inclusão, 
a partir dos mesmos parâmetros que criou com 
a Revolução Industrial. O segundo como ser 
racional e dotado de inteligência que se distan-
ciou do afeto, um componente de reciprocidade 
sincera que ajuda a fortalecer as interações com 
os outros. Entre avanços e retrocessos nesta pan-
demia, eis que nesta última semana de novembro 
tem início a musa das liquidações de mimos 
manufaturados: a Black Friday, em meio a um au-
mento da desigualdade social pandemizada. Não 
tenho nada contra objetos e mimos manufatu-
rados. Tem seu charme. Porém, os rios, oceanos 
e lixões são destinos de boa parte deles, depois 
de certo tempo de usufruto. Sua matéria prima 
provém da Terra já exaurida, segundo estudiosos 
da área ambiental. Até onde vamos nessa toada? 
Uma parte está tomando consciência com uma 
pergunta: será que tem volta?. Uma outra parte 
consciente da grave crise climática, porém não 
quer largar o osso. Mas, de uma coisa todos já 
sabem. Para amenizar os impactos que vem por 
aí, a transposição de um modelo  socioeconômico 
exauridor de pessoas e ambiente para um outro 
modelo, que virou moda chamar de sustentável, 
parece inevitável. Mas, há muita água pra correr 
debaixo da ponte. Há muitos palpites, muito blá, 

blá blá e pouca ação. É a década da explicação 
e da diplomacia defensiva. Tomara que haja 
tempo para uma década de ação  coletiva, pois o 
Bem Comum, precisando de cuidados com afeto, 
vê a desagregação compartimentada no tecido 
social se transformar em milhares de grupos 
especializados, como as entidades de classe, 
associações e sindicatos. Todos com um espírito 
corporativista auto protetor de suas demandas. 
Tem o devido respaldo legal.

Aproveitamos este início de grande liquidação 
de manufaturados, e, diante da fragilidade do 
tecido afetivo entre as pessoas, turbinada por 
uma acentuada desigualdade socioeconômica, 
sugerir uma Black Friday do afeto ou da solida-
riedade. Quem tiver guardado ou reprimido doe 
para alguém próximo. Não venda. Simplesmente 
doe. Talvez seja um bom momento para substituir 
objetos e mimos manufaturados pelo afeto e pela 
empatia social com os impossibilitados para o 
consumo. Eles não tem contra indicação e não 
polui. Talvez só os sociopatas, que fogem do 
afeto como o diabo da cruz, prefira disfarçar um 
afeto inexistente numa lembrancinha, visto numa 
propaganda comercial qualquer, pois este é o 
mundo onde o desejo é conduzido para a máquina 
midiática, para depois se materializar, de prefe-
rência nos templos do consumo, os Shoppings 
Centers, em um fetiche objetal de variadas cores, 
tamanhos e preços. Resultado: as pessoas acre-
ditam piamente que aquele objeto manufaturado 

contenha um afeto embutido. Uma magia hiper 
moderna. É uma relação fetichista. Me perdoem 
os mercadores da nova modernidade e os consu-
mistas convictos, mas o planeta pede um tempo. 
No mínimo que tenham um consumo condizente 
com a consciência da crise ambiental. Em vez de 
ir a uma farmácia ou fast food, aproveite e passe 
também numa livraria e compre conhecimento e 
conscientização em forma de livros. Vai te ajudar 
a sair do mundo compartimentado e desarticu-
lado, e, no mínimo, despertar sua curiosidade 
em saber a encrenca ambiental e atmosférica 
em que nos metemos. Black Friday do afeto, do 
ar puro, de bikes, de gentileza já ajudaria a não 
poluir ambientes e sentimentos.

A gente não deixa de ficar imaginando como 
os mercadores modernos são bonzinhos. Em 
pouco tempo baixam preços de mercadorias 
diversas como presentes ao consumidor condi-
cionado pelo desejo de objetos.

Uma Black Friday do Afeto ofereceria promo-
ções com gratuidades para quem se dispusesse 
a dar e receber afetos às pessoas, animais de 
estimação e silvestres, árvores, rios e lagoas, 
pássaros e desconhecidos de outros lugares do 
planeta. Tudo com muita propaganda e publici-
dade. Poderia ser enviada por carta, redes sociais 
ou pessoalmente, que seria bem mais charmoso. 
Talvez o maior perigo dessa campanha seja as 
pessoas se viciarem pelo afeto. Melhor que o ódio 
e a raiva que estão na flor da pele de muita, mas 
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Editorial

Black Friday do afeto

A bandeira do Brasil

Gilberto Verardo

Heitor Rodrigues Freire 

Com a proximidade do Dia da Bandeira, 
19 de novembro, tomado pelo espírito 
cívico e lendo um texto da Vera Tylde de 

Castro Pinto (historiadora associada do Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul), e 
também instado pelo meu irmão maçom, Atinoel 
Luiz Cardoso, me vi na contingência de escrever 
sobre essa data tão importante e ultimamente 
tão esquecida, cuja comemoração praticamente 
passou em branco. Fruto, talvez, da indiferença 
generalizada na vida nacional nestes tempos.

A Bandeira Nacional é um dos símbolos da 
pátria. Os outros são o Brasão da República, 
o Hino Nacional e o Selo Nacional, segundo a 
Constituição. Sua apresentação e seu uso são 
regulados pela Lei nº 5.700, de 1º de setembro 
de 1971.  Esses símbolos representam a nação 
brasileira e o espírito cívico de seu povo. No caso 
da bandeira, das armas e do selo, essa represen-
tação é visual. No caso do hino, verbal.

Temos ainda a ave-símbolo do Brasil, o 
sabiá laranjeira, assim instituído pelo decreto 
assinado em 3 de outubro de 2002 pelo pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, como 
símbolo representativo da fauna ornitológica 
brasileira e considerada popularmente a Ave 
Nacional do Brasil.

Sobre as origens da nossa bandeira, ela 
é a nona versão desse símbolo que nos é tão 
familiar, concebida logo após a proclamação 
da República, instituída em 19 de novembro 
de 1889, motivo pelo qual se comemora sua 

data nesse dia. Ela foi projetada pelo filósofo e 
matemático Raimundo Teixeira Mendes e pelo 
filósofo Miguel Lemos, com desenho do artista 
e caricaturista Décio Vilares. 

Originariamente, as cores verde e amarela 
foram escolhidas para compor a bandeira impe-
rial, representando as duas casas aristocráticas 
que haviam instituído a primeira dinastia brasi-
leira, a casa dos Habsburgo da Áustria e a casa 
dos Bragança, de Portugal. A primeira, de cor 
amarela, pertencia à esposa de d. Pedro I, a im-
peratriz Leopoldina. A segunda, verde, pertencia 
ao imperador.  As cores foram escolhidas pela 
própria imperatriz – uma mulher cuja impor-
tância na história precisa ser mais valorizada, tal 
o seu nível de consciência e dedicação ao Brasil, 
sua participação foi marcante no processo de 
independência do nosso país, e que infelizmente 
teve uma vida muito curta e sofrida, pois morreu 
aos 29 anos. Ela foi mãe de d. Pedro II e d. Maria 
II, de Portugal, e teve no total sete filhos, apesar 
de ter vivido tão pouco.

No lugar da esfera azul da nossa atual ban-
deira, o centro da Bandeira do Império trazia 
um brasão com ramos de café e tabaco e uma 
coroa dourada, representando a monarquia do 
Brasil Imperial.

O lema escrito na bandeira, Ordem e Pro-
gresso, tem inspiração em uma frase de Au-
gusto Comte, criador da filosofia positivista, 
que diz: “O amor por princípio, a ordem por 
base, e o progresso por fim”. 

Segundo o professor do Departamento de 
História da Faculdade de Ciências e Letras da 
Unesp, André Figueiredo Rodrigues, “Comte 
acreditava que o funcionamento da sociedade 
deveria promover o bem-estar. Para isso, seus 
membros deviam aprender desde criança a 
importância da obediência e da hierarquia. Daí 
vem o nosso lema: o ‘progresso’ é resultado 
do aperfeiçoamento e do desenvolvimento da 
‘ordem’”, explica Rodrigues. “Ou seja, somente a 
ordem poderia conduzir ao progresso.” Segundo 
o historiador, os primeiros anos da República 
foram marcados por medidas inspiradas no 
positivismo, “como a separação oficial entre o 
Estado brasileiro e a Igreja católica”.

O azul da nossa bandeira representa o céu 
brasileiro. As estrelas representam os 26 estados 
da Federação, e a estrela acima do lema se refere 
ao Distrito Federal. Além da simbologia política, 
as estrelas desenhadas dentro da esfera azul são 
uma representação do céu do Rio de Janeiro, tal 
como estava às 8 e meia da manhã do dia 15 de 
novembro de 1889, o dia da proclamação da Re-
pública. A disposição das estrelas faz referência 
à constelação do Cruzeiro do Sul. 

A estrela que representa o nosso estado 
é a Alphard (Alfa da Hidra Fêmea), que ori-
ginalmente representava o extinto estado da 
Guanabara (o antigo Distrito Federal). Com a 
extinção desse estado nos anos 1960 e a criação 
de Mato Grosso do Sul na década seguinte, a 
estrela da Guanabara passou a representar 

Corretor de imóveis e advogado.

Psicólogo e psicoterapeuta

A temporada de descontos de 2021 acon-
tece no Brasil em meio ao contexto de 
inflação alta. Os preços subiram mais 

de 10% no país nos 12 meses acumulados até 
outubro. A Black Friday que inicia nesta sexta-
-feira (26) terá dois grandes desafios este ano. 
O primeiro é mostrar ao consumidor que os 
preços serão menores do que os de um pas-
sado recente. O outro é fazer a oferta caber no 
bolso do brasileiro, cuja renda está corroída.

A Black Friday supera o Natal na comer-
cialização de eletroeletrônicos desde 2014 e já 
responde por um quinto dos negócios anuais 
desses itens, em valor. Este ano será mais 
desafiador. Por causa da pressão de custos 

em razão da escassez de matérias-primas e 
alta do câmbio, desde o início da pandemia 
houve um reajuste médio de 30% nos preços 
dos eletroeletrônicos ao consumidor. 

O Relatório de Mercado Focus mais re-
cente previu o oitavo aumento seguido da 
projeção sobre a inflação do país para 2021. 
De janeiro a setembro deste ano, o indicador 
cresceu 6,9%, segundo dados do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
e deve se aproximar dos dois dígitos no fim 
do ano. Ou seja, os produtos que estão no 
radar dos consumidores estarão mais caros 
em comparação com o ano passado. A coluna 
mBuzz revelou, segundo dados da consultoria 

Ebit|Nielsen, que apenas o e-commerce foi 
responsável pela movimentação de R$ 3,1 
bilhões no dia da Black Friday de 2020. Este 
ano, segundo pesquisa da agência brasileira 
especializada em experiência do usuário e 
marketing de performance Conversion, cerca 
de 87% dos entrevistados devem aderir às 
promoções on-line. 

Outro problema que se intensificou neste 
ano é a alta do preço dos combustíveis. 
Como o transporte rodoviário é a principal 
forma de levar os produtos comprados ao 
consumidor, é possível que isso impacte a 
Black Friday. Para driblar este cenário, as 
grandes redes redirecionam a estratégia 

para cashbacks, frete grátis e, principal-
mente, parcelamentos mais longos. 

A crise econômica e social que o Brasil 
enfrenta deve reduzir ou anular os ganhos que 
a Black Friday poderia ter com a melhora da 
crise sanitária. A esta altura no ano passado, 
por exemplo, a perspectiva para os shopping 
centers era de terra arrasada por causa das 
medidas de isolamento em meio ao início da 
segunda onda de casos de COVID-19. Agora, 
com o avanço da vacinação, a queda dos ín-
dices de infecções e mortes para os patamares 
do início da pandemia e com o fim da maioria 
dos controles sobre a circulação de pessoas e 
aglomerações, a expectativa é outra.

Inflação de dois dígitos impacta temporada de descontos 

o MS. Ela é a segunda de cima para baixo, do 
lado esquerdo da bandeira, logo abaixo da faixa 
“Ordem e Progresso”.

O poeta Olavo Bilac escreveu a letra e Fran-
cisco Pereira Passos fez a música do hino em 
homenagem a esse símbolo nacional.

Os símbolos nacionais são importantes para 
a união do país, o estabelecimento da soberania 
e a identificação de uma nação em eventos ou 
cerimônias internacionais. Os povos de um país 
se identificam por meio desses símbolos.

Em tempos de turbulência política e desco-
nexão com nossos valores mais elementares, 
ofereço um tema para reflexão e valorização 
dos símbolos fundadores desta nação – tão com-
balida ultimamente – que chamamos de Brasil.

muita gente.  Em especial os milhões de famintos, 
que encontra nos lixões uma forma de não cair 
em tentação contra a propriedade alheia. É a 
dignidade sem um vintém no bolso. Cruel! Mas, 
podemos conjecturar que as latinhas, papelões, 
vidros e plásticos, junto às sobras dos aterros 
sanitários e lixões a céu aberto, com a saudável 
pratica ambiental da reciclagem, de uma certa 
forma evitam saques e roubos em nome da so-
brevivência, saciando um pouco a fome, cercados 
de lojas e propagandas de deliciosos quitutes 
doces e salgados. Deve ser uma virtude do lixo 
deste modelo civilizatório e uma provocação da 
ética da sociedade de consumo, a substituição 
quase invisível do afeto pelas manufaturas. Atire 
a primeira pedra discordar.



A senadora Simone Tebet 
está prestes a ter a pré-
-candidatura à Presidência 
da República lançada pelo 
MDB. O partido deve ofi-
cializar a posição no início 
de dezembro com proposta 
de “renovação” do partido. 
Tebet afirma que está aguar-
dando reunião na próxima 
semana par decisão final.

“Temos de aguardar e já 
temos marcada para a se-
mana que vem uma reunião 
com a executiva do partido. 
O MDB vem insistido já tem 
uns dois meses no sentido de 
que eu possa emprestar meu 
nome ao país, ao MDB, e me 
colocar como pré-candidata 
a presidente da República 
junto a outros pré-candidatos 
e existem vários. São nomes 
que devem ser construídos até 
abril, para que depois a gente 
possa construir a terceira via. 
Essa escolha que não necessa-
riamente signifique o passado 
com o ex-presidente [Luiz 
Inácio Lula da Silva] e não 
signifique o atual presidente”, 
disse ela à Rádio Cidade.

O presidente nacional do 
partido, deputado Baleia 
Rossi, publicou no Twitter 
que a intenção vai ser con-
solidada após uma reunião 
da Executiva do partido em 
Brasília. “Desde março, tive 
conversas com dirigentes na-
cionais e regionais do MDB. A 
conclusão geral é de que pre-

cisa de um nome do partido 
para 2022. Por isso homologa-
remos a Simone Tebet como 
pré-candidata ao Planalto, na 
próxima reunião da Execu-
tiva no início de dezembro.”

O nome de Tebet é apre-
sentado como uma grande 
aposta do MDB que tenta 
entrar na lista pela terceira 
via. O MDB afirma que os de-
talhes sobre o lançamento da 
pré-candidatura ainda estão 
sendo discutidos.

A senadora, que se des-
tacou durante a condução da 
CPI da Pandemia no Senado, 
afirma que a ineficiência do 
governo atinge de forma 
muito grave a população. 
Entre os problemas atuais, 
ela citou a inflação alta, 
preços altos nos alimentos, 
energia elétrica, gás e com-
bustíveis. (RSC)

Eleições 2022

Mudança Confirmação
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Presidente do PSL disse que ex-ministro havia desistido de tentar vaga

Mandetta desmente Bivar e diz 
que não desistiu de candidatura

Bitto Pereira começa a fazer 
transição na Ordem e diz 
que janeiro será a todo vapor

Senadora Simone Tebet 
vai ter pré-candidatura à 
Presidência lançada pelo MDB

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Ramez Tebet
A “nata” da política sul-matogrossense, empresários, 

jornalistas, profissionais liberais estarão reunidos hoje 
em evento promovido pelo jornalista Lupércio Marques e 
que premiará as personalidades destaques de 2021,  com o 
troféu Ramez Tebet, em homenagem ao ex- governador. Já 
confirmaram presença, a senadora Simone Tebet, senador 
Nelsinho Trad, secretários; da Casa Civil Sérgio de Paula, 
Infraestrutura Eduardo Riedel, da Saúde Geraldo Resende, 
deputada Rose Modesto, deputados Vander Loubet, Fabio 
Trad, Dagoberto Nogueira, o ex-governador André Pucinelli, 
empresária Zanir Furtado, diretora-executiva do CODE-
VALE, presidente da Agepan Carlos Alberto Assis, Marco 
Aurelio Santullo, ex-ministro Carlos Marun, o prefeito de 
Porto Murtinho, Nelson Cintra e mais de 40 prefeitos entre 
outros a confirmarem a presença. O  programa “Conexão 
Cidade” fará a  transmissão ao vivo para todo o País, através 
da Rede Brasil de Televisão. 

O evento acontece nesta sexta-feira (26), às 20h30, no 
Buffet Grand Mère – Carandá Bosque.

Campanha azul
Pré-candidato a deputado estadual e segundo as fontes 

medebistas, candidato de preferência do ex-governador 
André Pucinelli, para retornar ao Legislativo, o ex-presi-
dente da Assembleia Junior Mochi começou a sua caminhada 
pelos votos de sua base eleitoral Coxim e região. Em alusão 
à campanha “Novembro Azul” de prevenção ao câncer de 
próstata, ele tem atacado o eleitorado masculino e atendendo 
uma solicitação dele, o vereador e médico urologista Jamal 
Mohamed Salem tem realizado atendimentos médicos. So-
mente em um final de semana eles atenderam cerca de 200 
homens que passaram pela Unidade Básica de Saúde central 
de Rio Verde e Policlínica Lourdes Fontoura em Coxim. Além 
de palestra, o médico urologista realiza exames e diagnós-
ticos nos pacientes.

Mandetta vice?
O União Brasil, resultado de fusão do DEM com o PSL, 

sepultou a ideia de ter candidato próprio ao Planalto no ano 
que vem. Durante encontro partidário, os principais caciques 
do novo partido avaliaram que Moro é a “única terceira via 
possível” para fazer frente a Jair Bolsonaro (sem partido) e 
Lula (PT). O sonho do União Brasil é de que seu quase pre-
sidenciável, o também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, 
seja vice na chapa de Moro.

Novo JK
Em apenas uma semana, as peças da eleição se mexeram 

rapidamente. Recém-lançado ao Planalto, o ex-ministro e 
ex-juiz Sérgio Moro apareceu forte na primeira pesquisa 
conhecida, do PoderData, e é o candidato com menor dife-
rença de votos para o ex-presidente Lula no segundo turno. 
O União Brasil, que nasce do encontro entre DEM e PSL e 
tem direito à maior cota do Fundo Eleitoral, já acena que-
rendo a vice de Moro. Tendo percebido o movimento, o PSD 
se apressou ontem ao lançar seu candidato, o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, que tenta emplacar a ideia de 
que é um novo JK.

No ar
Em visita ao jornal O Estado, o diretor do periódico Jaime 

Vallér recebeu as vereadoras de Água Clara Leiliane Fran-
cisca Freitas e também Simone Xucra, quando a parlamentar 
informou que irá fazer uma programa na TV Play que será 
denominado “Simone Xucra no Universo Sertanejo”. Mais uma 
opção de entretenimento.

Emendas
O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) comemorou o 

anúncio feito pelo governo do Estado relativo ao pagamento 
de 25 emendas parlamentares de sua autoria, beneficiando 22 
cidades de Mato Grosso do Sul. Até o momento foram liberados 
R$ 1,190 milhão. “São investimentos que saem dos cofres pú-
blicos do Estado, revertidos diretamente para nossa população 
em serviços como na compra de veículos, investimentos na 
saúde para ajudar no combate à pandemia que ainda assola 
nosso Estado, compra de equipamentos para escolas, enfim. É 
muito bom e gratificante poder ajudar a melhorar a qualidade 
de vida das pessoas”, comemora o deputado.

TCE-MS
O Tribunal de Contas do Estado e o governo de MS re-

alizam, na próxima segunda-feira (29), uma reunião que 
inaugura uma nova fase de atividades em prol da educação. 
O evento “Repactuação das Ações do Comitê de Articulação 
para a Efetividade da Política Educacional do Estado de 
Mato Grosso do Sul” terá a presença de todos os membros e 
parceiros. O  comitê  foi criado em janeiro de 2021, por meio 
do Decreto Estadual nº 15.594,  com a finalidade definir estra-
tégias e diretrizes às ações educacionais no âmbito estadual.

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Presidente eleito da OAB/
MS, Bitto Pereira está em mo-
mento de transição de gestão 
com o atual presidente, Man-
sour Karmouche, e participa 
de reuniões diariamente.

Ele toma posse da presi-
dência em 1° de janeiro e diz 
que o momento de transição é 
crucial para entender melhor 
detalhes da administração. 
“Nesses pouco mais de 30 
dias que nos restam, tirando 
feriados e fim de semana, es-
tamos num trabalho intenso. 
Porque as nossas atividades 
não podem parar. E está sendo 
um trabalho muito prazeroso, 
porque o presidente Mansour 
tem conduzido essa transição 
com muita tranquilidade dei-
xando a gestão aberta para 
que nós possamos conhecer 
totalmente a realidade atual, 
e o que está acontecendo na 
gestão. A partir disso vamos 
já pensar em nosso modelo de 
gestão em 2022.”

Bitto salientou que a OAB/
MS tem três diretorias. “Ela 
tem a diretoria da OAB propria-
mente dita, onde é eleito pre-
sidente. A diretoria da Escola 
Superior de Advocacia, que é 
o braço educacional da Ordem, 
e ela tem a diretoria da Caixa 
de Assistência aos Advogados; 
onde ficam todos os serviços as-
sistenciais da advocacia, planos 
de saúde, farmácia, biblioteca 
e todo o apoio assistencial dos 
advogados.”

Luiz Henrique Mandetta 
disse que médico não 
abandona paciente e nome 
continua à disposição

NIlson Figueiredo

Rayani Santa Cruz

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
(DEM) desmentiu o presidente 
do PSL, e futuro do União 
Brasil, Luciano Bivar, que di-
vulgou ontem (25) sobre a 
desistência dele na disputa 
das eleições 2022 como presi-
denciável. Bivar havia dito que 
o ex-ministro iria concorrer a 
cargo no Legislativo de Mato 
Grosso do Sul e Mandetta 
classificou o fato como “ruído 
de comunicação”.

“Eu sempre disse que posso 
ser candidato ou posso apoiar 
outro candidato. Mas jamais 
desistirei do Brasil. Médico 
não abandona paciente. Meu 
nome continua à disposição. A 
fusão de DEM/PSL vai amadu-
recer. O que realmente preci-
samos debater são ideias, com 
transparência e humildade”, 
disse ele no Twitter.

A divulgação de que Man-
detta estaria fora da corrida 
presidencial foi feita pela 
manhã pelo presidente do PSL, 
Luciano Bivar, que chegou a 
dizer ao “Estadão” que Man-
detta informou a decisão de 
desistência ao comando do 
União Brasil [partido que será 
oficializado a partir da fusão 
entre o DEM e o PSL], em reu-
nião com a cúpula do partido 
na última terça-feira (23).

Diversos veículos de comu-
nicação replicaram a notícia 
que partiu de Bivar, e no pe-
ríodo da tarde o ex-ministro 
comunicou via Twitter que 
iria esclarecer alguns pontos 
em entrevista para a Globo 
News. 

Na conversa, Mandetta ex-

plicou que esteve em reunião 
tratando sobre a conclusão de 
todas as outras reuniões feitas 
em 2021, mas que não havia 
tratado sobre o assunto espe-
cificando a saída da disputa 
pela Presidência da República. 

“O encontro foi para con-
cluir no mês de novembro 
as possibilidades de política 
nacional. Este partido tem 
de fazer uma discussão a res-
peito do seu caminho, se vai 
ter candidatura própria, se 
vai fazer apoio a alguns dos 
candidatos e se não vai ter 
candidato. Essa foi a tônica 
da reunião, uma preliminar e 
informal. Não decidimos nada 
ainda e as decisões serão rea-
lizadas inicialmente em novo 
encontro dia 20 de dezembro. 
O meu nome é dentro do De-
mocratas e que continua à 

disposição do partido.”
Dessa forma, ele continua 

como pré-candidato à Pre-
sidência e com a ideia de 
pacificar o Brasil visando à 
derrota da polarização prota-
gonizada pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. “Eu 
Acredito que deva ter ocorrido 
um ruído de comunicação. A 
reunião foi como um ‘brains-
torm’ [chuva de ideias].”

O ex-ministro disse em en-
trevista passada ao jornal O 
Estado que pretendia fazer 
parte da construção “da me-
lhor via” [terceira via] e que 
estava disposto a enfrentar 
os desafios, fosse na disputa 
como presidente, vice, cargos 
regionais ou mesmo na orga-
nização de campanha. Ontem, 
o médico reforçou a ideia de 

que pretende auxiliar na com-
posição da terceira via, sem 
fragmentar os candidatos.

O que Bivar quer?
Além de ter dito que Man-

detta tinha desistido da pré-
-candidatura a presidente, Lu-
ciano Bivar também afirmou 
que o União Brasil iria esco-
lher apoio entre os pré-can-
didatos: o ex-ministro Sérgio 
Moro, do Podemos; o candidato 
do PSDB; ou o MDB, que vai 
lançar a pré-candidatura da 
senadora Simone Tebet (MS). 
Porém, horas depois ele teria 
comunicado o presidente na-
cional do DEM, ACM Neto, 
de que pretende disputar a 
presidência. Até o momento, 
a impressão é de que Bivar 
tenta anular a presença de 
Mandetta na nova sigla.

Bitto Pereira, 
presidente eleito da OAB/

MS, concede entrevista junto 
a Mansour Karmouche, atual 

presidente da Ordem

Senadora do MDB 
por MS é o nome forte do 

partido até o momento

Valentin Manieri
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Pedro França/Agência Senado

O presidente eleito destacou 
que todas as diretorias estão 
se desenvolvendo no período 
de trabalho de transição do 
presidente Mansour. E que 
iniciam janeiro a todo vapor. 
“Nosso grande desafio é co-
meçar o dia primeiro já com 
toda força. Todos nós diretores 
estamos indo diariamente à 
OAB porque nós temos também 
as comissões temáticas e já es-
tamos preparando o trabalho 
de todas essas comissões, 
quem vai presidi-las, quem vai 
participar, etc. É como se nós 
estivéssemos em uma corrida, 
não podemos parar. É uma cor-
rida de bastão, daqui em diante 
nós seguimos sem parar os 
trabalhos da instituição.” Bitto 
vai estrear com a Caravana das 
Prerrogativas e promete inovar 
o necessário e manter decisões 
acertadas de Mansour.
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Justiça

Urnas

Partido

Mandatário disse que discurso entre ele e Valdemar está “afinado”

STF marca para próxima semana julgamento 
sobre ‘rachadinha’ de Flávio Bolsonaro

Especialistas sugerem fiscalização extra nas 
urnas eletrônicas para combater fake news

Bolsonaro diz que acerto 
com PL é de nenhuma 

aliança com 
partido de esquerda

Antonio Augusto/Ascom/TSE

DE ISRAEL BATISTA (PV-DF), deputado, sobre o vice-presidente admitir 
culpa pelo fracasso no combate ao desmatamento no Brasil.

O sincericídio do Mourão descortina a 
ação criminosa do governo em relação 
ao meio ambiente e à Amazônia

Fica em casa
Os secretários estaduais de Saúde são unânimes na 

reprovação à realização de Carnaval em 2022. É o que 
afirma Carlos Lula, presidente do Conass (Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde) e titular da pasta no 
Maranhão. “Entre os secretários, ninguém concorda com 
o Carnaval”, diz. Ainda que o cenário da pandemia da 
Covid-19 esteja melhor em relação a meses anteriores, há 
o temor de que as aglomerações gerem uma nova onda de 
contaminações.

Tem isso 
Lula ressalta, por outro lado, que os secretários 

reconhecem que existem outras razões para que os 
eventos sejam realizados, como, por exemplo, a pressão de 
profissionais da cultura.

Mapa
Até o momento, ao menos 58 cidades paulistas já 

anunciaram o cancelamento dos festejos, entre elas São 
Luiz do Paraitinga, Taubaté, Franca e Ubatuba.

Geral 
A cidade de São Paulo atingiu nesta quarta-feira (24) 

a marca de 100,03% da população adulta com o esquema 
primário da vacina contra Covid-19 completo, segundo 
dados da Secretaria de Saúde da gestão Ricardo Nunes 
(MDB).

Medida 
O número significa que toda a população com mais de 

18 anos da cidade foi vacinada, e a taxa passa de 100% 
porque o censo brasileiro que dá base aos levantamentos 
é de 2010 e também porque há adultos de outras cidades 
que se vacinam no município.

Marca
São Paulo se solidifica como a capital mundial da 

vacina. A gente consolida a nossa liderança, a cidade que 
mais vacinou no mundo, e eu só tenho que agradecer a 
população, que aderiu à vacinação e está acreditando na 
vida, protegendo a sua vida e a dos outros”, diz Nunes ao 
Painel.

Voar, voar 
Nunes enviou à Câmara Municipal nesta terça-feira (23) 

um projeto de lei pedindo autorização para avançar em 
acordo para relacionar a dívida do município com a União 
e a disputa entre São Paulo e governo federal pelo Campo 
de Marte, na zona norte da capital.

Subir, subir
A proposta, revelada pelo Painel em julho, é a de 

promover encontro de contas entre a dívida de R$ 25 
bilhões do município com a União e a indenização que 
o governo federal tem de pagar à cidade relacionada ao 
Campo de Marte. A prefeitura paga aproximadamente R$ 
250 milhões por mês relacionados a essa dívida.

Vida
A base de deputados do governo de São Paulo na 

Assembleia Legislativa de SP quer aprovar na semana que 
vem o projeto de lei 410/2021, apelidado de PL da grilagem 
de João Doria (PSDB) por seus críticos, que veem uma 
tentativa de aceno à base do presidente Jair Bolsonaro 
com as eleições de 2022 em vista.

...de gado
Deputados de oposição e movimentos de luta pela terra, 

como o MST, dizem que o texto favorece o agronegócio ao 
permitir que assentados vendam os lotes após 10 anos de 
titulação e promove o endividamento, pois estabelece que 
o assentado tem de pagar 5% do valor total da terra para 
ter a posse.

Outro lado 
Em nota, o governo de São Paulo afirma que “é 

descabida a acusação de que há risco de prejuízo ao 
produtor assentado” e que o projeto busca segurança 
jurídica às famílias assentadas”.

Reforço
Especialistas em direito eleitoral sugeriram ao 

TSE a realização de uma fiscalização extra nas urnas 
eletrônicas nos dias de votação como forma de combater 
a disseminação de fake news sobre a segurança do 
equipamento.

Na hora
A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político 

sugere que mesários possam suspender a votação do 
eleitor e convocar fiscais de ao menos três partidos, além 
de outros eleitores, para testar se todos os candidatos a 
cargos majoritários que ele ainda não votou aparecem na 
urna.

Primeira 
O Programa Forças no Esporte, do Ministério da 

Defesa, lançará nesta quinta-feira (25) um novo núcleo na 
Escola Superior de Defesa, em Brasília. O Profesp oferece 
vagas em atividades esportivas, educacionais e lúdicas a 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social.

...dama
Ao final da cerimônia, a primeira-dama, Michelle 

Bolsonaro, receberá o título de madrinha do programa.

Folhapress

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse, 
nessa quinta-feira (25), que 
acertou com Valdemar da 
Costa Neto, presidente do 
PL, que o partido não fará 
coligação com partidos de 
esquerda nos estados.

A legenda, à qual o man-
datário deve se filiar no pró-
ximo dia 30, como ele próprio 
confirmou na quarta-feira, já 
tinha acordo em estados do 
Nordeste com legendas de es-
querda, em especial com o PT.

“Foi acertado aqui [com 
Valdemar], não haverá qual-
quer coligação com partido 
de esquerda nos estados, isso 
está definitivamente acer-

tado”, disse o presidente em 
entrevista à rádio Sociedade 
da Bahia.

O mandatário disse ainda 
que o discurso entre ele e 
Valdemar está “bastante afi-
nado”. A apresentadora havia 
questionado ao presidente 
como explicar as alianças de 
esquerda do PL aos seus elei-
tores conservadores.

O mandatário acertou sua 
ida para a sigla em reunião 
com o dirigente na terça-feira 
(23). A legenda já havia anun-
ciado data (22 de novembro) 
anteriormente, quando Bol-
sonaro disse estar “99% fe-
chado”, mas foi adiada por 
divergência no palanque dos 
estados, em especial no Nor-
deste e em São Paulo.

Valdemar articulou, na 
semana passada, uma carta 
branca dos diretórios estaduais 
para dar a ele a total prerroga-
tiva de conduzir as negociações 
com Bolsonaro e rever, eventu-
almente, acordos já firmados. 
A medida abriu caminho para 
retomar as conversas com o 
chefe do Executivo.

Bolsonaro confirmou nessa 
quinta-feira também que a 
negociação em torno de São 
Paulo passou pela candida-
tura do ministro Tarcísio de 
Freitas (Infraestrutura) para 
o governo do estado.

“Foi discutido, sim, com Val-
demar da Costa Neto e com o 
próprio Tarcísio. Essa é uma 
possibilidade”, disse à rádio.

“Não temos nomes para 

todo o Brasil, mas buscaremos 
a melhor maneira possível de 
coligar nomes que interessem 
para os respectivos estados.”

Para filiar Bolsonaro, Val-
demar deixou costuras da 
eleição paulista nas mãos do 
mandatário e aceitou lançar 
Tarcísio.

A definição da chapa, porém, 
depende ainda de uma res-
posta do ministro, que resiste 
a enfrentar a empreitada. A ex-
pectativa no entorno do presi-
dente é de que Tarcísio dê uma 
resposta até o dia 30, quando 
Bolsonaro se filiará ao PL.

A chapa dos sonhos de Bol-
sonaro tem Tarcísio para o 
governo do estado e Ricardo 
Salles, ex-ministro do Meio 
Ambiente, para o Senado.

Folhapress

A Segunda Turma do STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
marcou para a próxima terça-
-feira (30) o julgamento que 
discute o caso da “rachadinha” 
do senador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ).

O colegiado irá julgar re-
curso apresentado pelo MP-RJ 
(Ministério Público do Rio de 
Janeiro) contra decisão do 
TJ-RJ (Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro) que concedeu 
foro especial ao filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro e re-
tirou a condução da apuração 
do juiz de primeira instância 
Flávio Itabaiana, que vinha 
dando duras decisões contra 
o parlamentar.

Também será julgado um 
recurso da defesa de Flávio 
contra as ações do MP-RJ. 
Os processos foram liberados 
para julgamento pelo relator 
do caso, ministro Gilmar 
Mendes, e incluído em pauta 
pelo presidente da turma, mi-
nistro Kassio Nunes Marques.

A corte segura há mais de 
16 meses a análise do tema. 

Bolsonaro diz que acerto 
com PL é de nenhuma 

partido de esquerda
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Nesse período, o senador ob-
teve diversas vitórias no STJ 
(Superior Tribunal de Justiça) 
que obrigam as investigações 
a praticamente serem reto-
madas do início.

Nesta semana, por exemplo, 
o ministro João Otávio de No-
ronha determinou que o caso 
só pode ter prosseguimento 
se o MP-RJ apresentar nova 
denúncia contra Flávio.

A decisão atendeu a um 

pedido de Fabrício Queiroz, 
que também foi denunciado no 
caso e é acusado de ser o ope-
rador do esquema de recolhi-
mento de parte dos salários de 
funcionários de Flávio quando 
era deputado estadual no Rio 
de Janeiro.

A controvérsia chegou ao 
STF em junho do ano passado 
após a 3ª Câmara Criminal 
do TJ-RJ (Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro) retirar a 

investigação de Itabaiana e 
remetê-la à segunda instância.

Por 2 votos a 1, os desem-
bargadores afirmaram que, 
como ele havia trocado o man-
dato de deputado por senador, 
não deveria perder a prerro-
gativa de ser julgado direta-
mente por órgão colegiado de 
segunda instância, e não por 
apenas um juiz.

O MP-RJ, então, recorreu ao 
STF sob o argumento de que 
a decisão violou a jurispru-
dência da corte de restringir o 
foro especial de políticos.

O entendimento atual do 
Supremo determina que o foro 
só existe para crimes come-
tidos durante o mandato e que 
tenham conexão com a função.

Como Flávio não está mais 
no cargo em que teria come-
tido os crimes, os supostos 
delitos deveriam ser apurados 
em primeiro grau, segundo o 
Ministério Público.

Em resposta à ação apre-
sentada pelos investigadores 
ao Supremo, até o TJ-RJ re-
conheceu que a decisão pode 
ter sido inédita, mas ponderou 
que não foi absurda.

Corte segura há mais de 
16 meses a análise do 
tema sobre o senador 
Flávio Bolsonaro 

Pedro França/Agência Senado

do eleitor e convocar fiscais 
de ao menos três partidos, 
além de outros eleitores, 
para testar se todos os can-
didatos a cargos majoritários 
aparecem na urna.

“A ideia é regulamentar 
e dar mais segurança aos 
mesários para resolver no 
dia da votação as críticas que 
vimos aparecer nos pleitos 
anteriores de que a urna 
não estaria registrando voto 
em determinado candidato”, 
explica a advogada Juliana 
Pereira, da Abradep.

Urnas eletrônicas 
têm se tornado nos 
últimos meses o 
ponto da discórdia 
da eleição

Camila Mattoso
Folhapress

Especialistas em direito 
eleitoral sugeriram ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
a realização de uma fiscali-
zação extra nas urnas eletrô-
nicas nos dias de votação como 
forma de combater a dissemi-
nação de fake news sobre a 
segurança do equipamento.

A Academia Brasileira 
de Direito Eleitoral e Po-
lítico sugere que mesários 
possam suspender a votação 
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Nos preparativos, Mato Grosso do Sul prevê recursos 
para a festa de 2022 e aposta em ampliar vacinação

Crescente de casos 
da COVID-19 amplia o 
alerta para o carnaval  

Clara Rockel e Débora Ricalde

Apesar do cancelamento em 
várias cidades do país, os planos 
para o carnaval continuam em 
pé em Mato Grosso do Sul. Se-
gundo o governo do Estado, no 
próximo sábado (27) haverá o 
lançamento de recursos esta-
duais para o fortalecimento de 
ligas, blocos e escolas de samba. 

Recentemente o presidente 
Jair Bolsonaro afirmou, em 
transmissão ao vivo, ser contra 
a realização do carnaval nas 
cidades brasileiras. Segundo 
o pronunciamento, não cabe a 
ele essa decisão, ficando a deli-
beração por conta dos estados 
e municípios. 

Em Mato Grosso do Sul, 
diversas cidades preferiram 
se abster da festa tradicional. 
É o caso de Três Lagoas, 
Fátima do Sul, Anastácio e 
Maracaju, que não possuem 
planos para nenhuma come-
moração no período. 

Além disso, cidades de todo 
o país adotaram a mesma po-
sição. Em São Paulo, 70 municí-
pios do interior cancelaram as 
festividades, assim como Belo 
Horizonte (MG) .

Já na Capital, as escolas 
de samba estão a todo vapor. 
É o que diz Diogo Corrêa, 
presidente do G.R.E.S. Cinde-

rela Tradição do José Abrão: 
“Nossas rotinas jamais serão as 
mesmas, mas a vida não pode 
parar. Nós da cultura estamos 
fazendo o possível para que 
nosso carnaval seja lindo, mas 
com responsabilidade”, conta. 

Em relação às medidas 
adotadas pela agremiação, 
Diogo explica: “Vamos levar 
um número menor de foliões 
para a passarela, e máscara 
e álcool gel se farão pre-
sentes”, conclui.   

Para a dra. Andyane Tetila, 
presidente da Sociedade de In-
fectologia de Mato Grosso do Sul 
e médica infectologista do Hos-
pital Universitário da UFGD, a 
situação se encontra favorável: 
“O cenário atual é promissor, 
por conta da ampla vacinação 
e novos antivirais surgindo, por 
exemplo. Porém, ainda depen-
demos do comportamento das 
pessoas para não ocorrer o 
rebote da transmissibilidade do 
vírus. Os cuidados de prevenção 
devem ser mantidos”, afirma. 

Todavia, alguns especialistas 
são contra a realização da co-
memoração. É o caso da dra. 
Haydée do Valle Pereira, in-
fectologista da Unimed Campo 
Grande. “Acho que era de bom 
senso esperar um tempo maior 
para se fazer o carnaval, visto 
que muitas pessoas não to-

maram nem a segunda dose. 
Eu, como infectologista, acre-
dito que essa festa popular não 
deveria acontecer no próximo 
ano”, afirma. 

Já Ivone Martos, médica 
infectologista da Santa Casa, 
acredita que, após o período de 
comemorações, o Estado po-
derá enfrentar um aumento de 
casos. “Não diria exatamente 
que passaremos por uma nova 
onda, mas podem acontecer 
novos picos de contaminação. 
Isso ocorre por conta da aglo-
meração, uma vez que os assin-
tomáticos estão transmitindo o 
vírus. Então pode acontecer, por 
exemplo, que uma pessoa com 
sintomas leves de um quadro 
gripal não deixe de compa-
recer a um evento só por conta 
disso, pensando estar protegido. 
Muitas pessoas pensam desta 
forma”, acrescenta.

O Conass (Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde) 
comunicou, por meio de nota, 
ser contrário às festividades. 
“Reiteramos que o atual estágio 
da pandemia exige prudência 
e cautela. Recomendamos que 
os gestores da saúde tomem 
decisões baseadas na situação 
epidemiológica e no avanço da 
vacinação, mas sem deixar de 
observar a situação nacional e 
internacional”, disse.

Mato Grosso do Sul já imu-
nizou, até o início de novembro, 
cerca de 306.548 pessoas com 
a dose de reforço, de acordo 
com o Monitor de Apoio às 
Informações em Saúde. Entre 
as cidades que mais estão apli-
cando as doses estão: Campo 
Grande, com 140.413 pessoas 
imunizadas, Dourados com 
23.075, Três Lagoas com 12.436 
e Corumbá com 3.683. Segundo 
a SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), desde o começo 
da vacinação, o Estado segue 

nas primeiras colocações do 
ranking nacional na aplicação 
da primeira e segunda doses. 
Levando em conta a popu-
lação geral, cerca de 80% do 
público já tomou a primeira 
dose e 70% completou o ciclo 
de imunização (segunda dose 
ou dose única). 

Ao todo já foram aplicadas 
4,3 milhões de doses no Es-
tado, desde janeiro de 2021. 
Contudo, os resultados do úl-
timo boletim, da quarta-feira 
(24), indicam que a doença 

vem ganhando mais força. A 
Secretaria de Estado de Saúde 
divulgou mais 95 casos, atin-
gindo a média móvel de 96,6 
em sete dias. Amambai e Dou-
rados ocupam o topo da lista 
de casos novos, com 15 pessoas 
infectadas em cada cidade. 
Com os novos casos, o Estado 
tem 378.359 casos confirmados 
desde o início da pandemia, dos 
quais 367.702 estão recupe-
rados. Além disso, Mato Grosso 
do Sul já contabiliza a perda de 
9.677 vidas para a doença.

Faltando menos de um mês 
para o Natal, a preocupação 
da Secretaria de Estado de 
Saúde são os casos de co-
ronavírus que podem surgir 
após este período. De acordo 
com o mapeamento genômico 
da Secretaria de Saúde, 26 li-
nhagens do vírus foram iden-
tificadas em Mato Grosso do 
Sul, com a predominância da 
linhagem P1 e suas variantes. 

Segundo o secretário de 
Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, o cenário estável 
não exime a população dos 
cuidados. “Sabemos que es-
tamos próximos das comemo-
rações. Então, vale lembrar 
que, mesmo quem tomou a va-
cina, pode ser contaminado. 
É importante que as pessoas 
não esqueçam das medidas 
de biossegurança”, disse. 

De acordo com o coronel 
Marcello Fraiha, assessor mi-
litar da Secretaria de Estado 
de Saúde, a recomendação da 
SES é a vacinação.

“Estamos fazendo estra-
tégias de busca ativa. Vamos  
ampliar os horários de vaci-
nação, para possibilitar que 
aquelas pessoas que ainda 
não se vacinaram completem 
a imunização”, conclui. 

Número de infectados volta a subir 

Vacinação é aposta para garantir segurança

Antes da pandemia, 
foliões invadiam a 
região central da 
Capital para festejar
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Capital Segurança

Meio ambiente

Projeto foi apresentado na Assembleia Legislativa e 
representa mais um passo rumo à sustentabilidade

Síndrome mão-pé-boca começa 
a ter notificação compulsória

Governo lança área de 
preservação de 12,6 mil 
hectares em Bonito

O secretário de 
Estado de Justiça e 
Segurança Pública, 
Antônio Carlos 
Videira, participou 
da solenidade e 
informou que, do 
total, 15 viaturas 
serão destinadas ao 
DOF (Departamento 
de Operações de 
Fronteira). 

“Esse investimento 
vem para robustecer 
o trabalho feito 
pelas polícias. Isso 
robustece as ações 
que são, não somente 
para a população do 
Mato Grosso do Sul, 
mas para os estados 
vizinhos e outros 
para onde têm destino 
principalmente 
as drogas que são 
apreendidas”, afirma 
Antônio Carlos Videira.

DOF recebe 15 
viaturas para 

operações 
Investimentos ultrapassam R$ 75 milhões

Ainda ontem (25), 
durante o Seminário 
de Negócios de Carbono 
e Sustentabilidade, 
a ministra da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza 
Cristina Corrêa da Costa, 
reforçou que combater 
o desmatamento ilegal 
segue sendo o maior 
desafio, mas parabenizou 
os resultados 

consolidados no Estado 
em sustentabilidade. 
“Mato Grosso do Sul vai 
continuar à frente e ser 
protagonista de toda essa 
agricultura e pecuária 
moderna e sustentável 
que o Brasil também 
tem”, disse a ministra, 
que relembrou a PPP do 
Esgotamento Sanitário, 
que vai universalizar o 
serviço em dez anos.

Combate ao desmatamento ilegalEnergia solar em destaque
Michelly Perez 

Um dos locais mais procu-
rados pelos turistas de Mato 
Grosso do Sul está prestes 
a receber um novo aliado na 
proteção e preservação am-
biental. Tudo isso graças a que 
o governo do Estado entregou 
ontem (25), na Assembleia Le-
gislativa, o projeto que prevê 
a transformação de 12,6 mil 
hectares de banhados nas ba-
cias do Rio Formoso e do Rio 
da Prata, no município de Bo-
nito, em Área de Preservação 
Permanente (APP). 

O projeto foi consolidado 

com o apoio do Poder Legis-
lativo, Judiciário, Ministério 
Público, Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária de 
Mato Grosso do Sul) e Apro-
soja (Associação dos Produ-
tores de Soja e Milho).

Para o governador Reinaldo 
Azambuja, tudo isso só é capaz 
graças à parceria entre socie-
dade, pesquisa e inovações e 
o Estado. “Temos de ter isso 
em sintonia. Tem de ter a 
sociedade interagindo, a pes-
quisa e as outras instituições 
de ensino. Nosso objetivo é a 
geração de riquezas com sus-
tentabilidade”, sinalizou.

Na liderança nacional 
de projetos de susten-
tabilidade com energia 
solar, o Ilumina Pan-
tanal, desenvolvido e 
realizado pela parceria 
entre o governo de Mato 
Grosso do Sul, Energisa 
e Agência Nacional de 
Energia Elétrica, foi re-
conhecido  como o ven-
cedor do Solar & Storage 
Live 2021, na categoria 

Projeto Internacional 
Solar, promovido pela 
Associação Interna-
cional de Produtores de 
Energia Solar. O Ilumina 
Pantanal abrange os 
municípios de Corumbá, 
Ladário, Aquidauana, 
Porto Murtinho, Coxim, 
Miranda e Rio Verde, 
com projeção de atender 
a 2.167 moradias até me-
ados de 2022.

Medida vai beneficiar o 
que é considerado um 
dos principais destinos 
do ecoturismo 
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Depois do jornal O Estado ter revelado, na edição de ontem (25), que as 
últimas chuvas provocaram inúmeros buracos pelas ruas e avenidas de 

Campo Grande, leitores informaram que as equipes da prefeitura da Capital 
estiveram no início da tarde na Rua Ricardo Brandão para começar os 

trabalhos de revitalização do asfalto no local. (Michelly perez)

Prefeitura começa trabalhos de recapeamento na Ricardo Brandão 

Viaturas devem ser 
enviadas para o 
Departamento de 
Operações de Fronteira

Reprodução/Sejusp

Aline Araujo

Mato Grosso do Sul re-
cebeu ontem (25) equipa-
mentos enviados pelo Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública. Viaturas, óculos de 
visão noturna, coletes ba-
lísticos e binóculos termais 

vão ser destinados aos poli-
ciais federais e estaduais que 
atuam no Programa Vigia, na 
região de fronteira do Estado, 
com o Paraguai e a Bolívia. 

Entre os equipamentos ad-
quiridos, apenas uma unidade 
de binóculos, destinado a visão 
noturna, custa R$ 110 mil.

O Estado recebeu 55 via-
turas, 34 OVNS (óculos de 
visão noturna), 34 capacetes 
balísticos e 95 pares de placas 
balísticas. 

Segundo nota divulgada 
pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, os binó-
culos possibilitam o aumento 

da consciência situacional das 
equipes policiais em atuação 
nas fronteiras e utilizam tecno-
logia superior na ampliação da 
visão termal, com capacidade 
de juntar imagens e sua geolo-
calização, processo pelo qual 
itens ou pessoas podem ser 
facilmente localizados.

 O investimento total do 
governo federal, destinado 
aos 14 estados nas regiões 
de fronteira, chega a R$ 
75 milhões. Segundo o 
governo federal, em 18 
meses de atuação os 
investimentos destinados 

para o Programa VIGIA 
proporcionaram apreensão 
de mais de 1.200 toneladas 
de drogas, resultando 
em prejuízo de mais de 
R$ 4,5 bilhões ao crime 
organizado.
“A ação em nossas 

fronteiras e divisas é 
crucial para impedir que o 
Brasil seja mira fácil para 
o tráfico internacional de 
drogas, para o contrabando, 
para o tráfico de pessoas e 
demais crimes”, ressaltou o 
ministro Anderson Torres.
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para ampliar atuação contra o crime organizado 

Comum entre crianças 
com menos de 5 anos, a sín-
drome mão-pé-boca começou 
a ter notificação compulsória 
desde o início desta semana 
em Campo Grande, de acordo 
com a Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde).

Essa síndrome viral ocorre 
principalmente por conta de 
as crianças terem um sistema 
imunológico mais fragilizado 
e também pelo hábito de le-
varem objetos e mãos sujas 
à boca. 

De acordo com a Sesau, 
anteriormente os casos eram 
apenas notificados e passados 
por diagnósticos antes de 

serem lançados no sistema, 
por isso não existe um dado 
concreto de quantos casos 
ocorreram na Capital. Porém, 
a notificação compulsória con-
siste em uma maneira de levar 
ao conhecimento das autori-
dades sanitárias as ocorrên-
cias ou o agravo da doença. 

Não sendo grave, a doença 
costuma apresentar sintomas 
pela pele que são aliviados em 
poucos dias. “A notificação 
compulsória, que se iniciará a 
partir de agora, tem como ob-
jetivo acompanhar e orientar 
à população sobre causas e 
prevenção contra a doença”, 
orientou a Sesau. (MP)



    Campo Grande-MS | Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 A7ECONOMIA
Promoções

Ofertas contam com adesão de lojas, farmácias e até supermercados

Com forte adesão, Black Friday 
oferece hoje descontos de 80%

Impostos: produtos mais procurados da 
Black Friday podem ter até 72% de tributos

“Eu comprei vestido de verão. Paguei 
um preço legal, cerca de R$ 60. 
Antes, era o dobro do preço. Já sabia 
o que eu iria comprar e vim direto no 
produto. Saí no ganho e ainda estou 
dando uma olhadinha.”

“Comprei ventilador pela internet e 
vim retirar na loja. Na unidade física, 
estava muito mais de R$ 100. Já no 
site, custava R$ 99,90. Estava como 
oferta Black Friday. Aproveitei e levei 
dois, para mim e para meu pai.”

Para consumidores, 
a hora de 
economizar é agora

Ana Paula Barros
Médica pediátrica

Mariane Simões 
Servente de limpeza

FALA, POVO

Fonte   Reportagem         Fotos: Valentin Manieri

Felipe Ribeiro

Com ofertas atrativas, que 
vão de descontos de 30% até 
80%, os estabelecimentos 
da Capital participantes das 
ações promocionais são va-
riados. A adesão vai desde 
lojas do varejo a farmácias, 
passando por supermercados, 
com promoções até em itens 
básicos. Ainda, muitos consu-
midores estão aproveitando a 
oportunidade neste ano para 
garantir os preços acessíveis 
e reservar um presente para 
o Natal e fim de ano.

Antes mesmo da efetiva 
data de ofertas, o comércio da 
cidade já disponibilizava di-
versos produtos com desconto. 
Os comerciantes baixaram os 
preços durante toda a semana 
na expectativa de faturar um 
pouco mais, criando até mesmo 
a “black week”. Ontem (25), 
os clientes já adquiriam itens, 
antecipadamente, para obter 
a vantagem de comprar mais 
barato, como relata Ana Paula 
Barros, médica pediátrica.

“Eu comprei vestido de verão. 
Paguei um preço legal, cerca 
de R$ 60. Antes, era o dobro 
do preço. Já sabia o que eu 
iria comprar e vim direto no 
produto. Saí no ganho, aí estou 
dando uma olhadinha, porque 
já estamos no clima do Natal. 
Então, estou aproveitando para 
a data e férias de verão. Eu 
estou de expediente durante a 
Black Friday, mas se eu não tra-
balhasse, sairia para comprar 
outras coisas”, relatou a médica.

Numa drogaria, a progra-
mação para hoje é de uma 
ação de beleza para as mu-
lheres. “Vem uma consultora 
aqui e, também, um pessoal 
representante de uma marca 
de cosméticos. O objetivo é o 
de promover saúde e bem-estar 
para o público feminino. Além 
disso, as promoções vigentes 
da semana continuam, que 
incluem vários dermocosmé-

ticos”, explicou Belize Márcia, 
atendente da Drogasil.

Supermercados
Acompanhando o grande 

varejo, os supermercados 
também estão com ofertas até 
mesmo em produtos básicos 
durante a semana da Black 
Friday. A rede Comper oferece 
descontos em bebidas de até 
50%. “Tinha desconto de 70%, 

mas esses produtos já foram 
todos vendidos e sobrou so-
mente os que contém 30% ou 
40%. Mas as promoções vão até 
sábado. Eu tinha aqui um vinho 
muito bom por apenas R$ 11.”

“O movimento foi grande na 
semana toda. Agora, as ofertas 
ficam com os outros setores, 
porque a adega já se foi, pra-
ticamente. Temos espumantes 
ainda, quem quiser para o fim 

“Houve aumento de fluxo desde o 
início da semana. E hoje, realmente 
é o dia da Black Friday. Estamos 
com descontos em perfumes e 
hidratantes. As promoções vão até 
domingo. As ofertas chegam a 60%.”

Beatriz Vieira
Consultora de vendas

INSS-aposentadoria

Comissão de Finanças aprova 14º 
salário para aposentados do INSS

Pacote de ações foi apro-
vado pelo Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Sustentável, formado por 
representantes dos Poderes, 
Segurança Pública, sociedade 
civil e da Suzano.

A Suzano, referência global 
na fabricação de bioprodutos 
desenvolvidos a partir do cul-
tivo de eucalipto, busca atuar 
de forma responsável para fo-
mentar o desenvolvimento con-
tínuo das comunidades pró-
ximas às suas operações. Com 
o Projeto Cerrado, construção 
da nova fábrica em Ribas do 
Rio Pardo (MS), a empresa 
reafirma seu compromisso 
por meio do Programa Básico 
Ambiental (PBA), que prevê 
investimento social da ordem 
de R$ 48 milhões nas áreas de 
saúde, educação, habitação, 
segurança pública e segurança 
no trânsito do município.

As ações foram aprovadas 
pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável – 
instituído pelo Decreto nº 102, 
de 19 de julho de 2021 –, que 
tem como principal atribuição 
definir os projetos a serem 
executados para proporcionar 
a melhoria da qualidade de 
vida da população de Ribas do 
Rio Pardo e da região, direta-
mente impactada pelo empre-
endimento. O conselho é for-
mado por representantes dos 
poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário locais, Segurança 
Pública (Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Rodoviária Federal e 
o Conselho de Segurança), 
sociedade civil (Associação 
Comercial, Agronegócio/Agri-
cultura Familiar, Fundação do 
Trabalhador e o Rotary Club) 
e da Suzano.

Entre as mais de 20 ações 
definidas pelo Conselho Mu-
nicipal estão a ampliação do 
Hospital Municipal para com-
portar atendimentos de média 
complexidade; o apoio a projeto 
habitacional com construção 
de casas populares para fa-
mílias sem renda inscritas no 
cadastro único do município; a 
adequação do trevo de acesso 

à cidade na BR-262, localizado 
em frente do Psto Bonanza; 
a implantação de uma nova 
delegacia da Polícia Civil, uma 
nova base para a Polícia Rodo-
viária Federal na BR-262; além 
de apoio na melhoria da estru-
tura física da Polícia Militar 
para comportar o aumento 
do efetivo, o que possibilitará 
a transformação do batalhão 
em companhia.

De acordo com Maurício 
Miranda, diretor responsável 
pelas obras de implantação 
da nova fábrica de celulose 
da Suzano em Ribas do Rio 
Pardo, a empresa tem buscado 
transformar sua presença em 
Mato Grosso do Sul em um 
legado social, incentivando 
o protagonismo das comuni-
dades onde mantém opera-
ções. “Por isso estamos dando 
a nossa contribuição e bus-
cando proporcionar a toda a 
comunidade de Ribas do Rio 
Pardo uma melhoria concreta 
na qualidade de vida por meio 
de investimentos robustos nas 
áreas de infraestrutura, se-
gurança pública, saúde, edu-
cação e habitação. O sucesso 
do nosso negócio é fruto do 
desenvolvimento social, e isso 
é um compromisso assumido e 
reafirmado com a construção 
da nossa nova fábrica neste 
município que tão bem nos 
acolheu”, acrescenta o diretor.

Para o prefeito João Alfredo 
Danieze, as ações do PBA de-
monstram a preocupação e 
iniciativa da Suzano com a 
melhoria da infraestrutura do 
município em vários setores. 
“Sempre de forma participa-
tiva, por meio de um conselho 
formado por representantes do 
Executivo, Legislativo e Judici-
ário, além de vários outros seg-
mentos (Polícia Civil, Militar, 
Rodoviária Federal, Clube de 
Serviços,  Produtores Rurais, 
etc.), este expressivo valor que 
será investido pela empresa 
vai minimizar os impactos 
da obra, auxiliando e colabo-
rando com a administração 
pública para darmos à popu-
lação local uma condição de 
vida melhor”, complementou.

Fábio Munhoz
Folhapress

O projeto de lei que estabe-
lece o pagamento excepcional 
de um 14º salário para be-
neficiários do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
foi aprovado nessa quarta-
-feira (24) pela Comissão de 
Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados, onde 
ficou dois meses parado. A 
proposta foi criada para mini-
mizar os impactos financeiros 
da pandemia de COVID-19. Se 
aprovado, as parcelas serão 
pagas em março de 2022 e 
de 2023, limitadas a até dois 
salários-mínimos. 

Agora, o texto será exami-
nado pela CCJC (Comissão de 
Constituição e Justiça e de Ci-
dadania) da Câmara, a última 
a fazer a avaliação. Não há 
uma data determinada para 
que seja emitido um parecer 
do grupo. Como a proposta 
tem caráter conclusivo e tra-

mita em regime de prioridade, 
não precisa ser submetida 
a votação em plenário após 
passar pela CCJC. 

Ou seja, se for aprovado 
nessa comissão, o projeto de 
lei vai direto para análise no 
Senado. De lá, caso seja avali-
zado pelos senadores, seguirá 
para sanção do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido). 
Na hipótese de o presidente re-
jeitar a proposta total ou par-
cialmente, o Congresso tem o 
poder de derrubar os vetos. O 
projeto original (4.367/2020), 
do deputado Pompeo de 
Mattos (PDT-RS), previa o pa-
gamento do 14º salário para 
aposentados e pensionistas 
do RGPS (Regime Geral de 
Previdência Social) em 2020 
e 2021. Durante a tramitação 
na Comissão de Seguridade 
Social e Família, a proposta foi 
anexada a um outro projeto, 
do deputado Aureo Ribeiro 
(SD-RJ), que propôs o paga-
mento do 14º até 2023. 

Mesmo antes do dia 
oficial da Black Friday, 
muitos foram garantir 
os preços baixos

Projeto da fábrica 
prevê mais de 10 mil 
empregos que serão 
gerados na cidade

Valentin Manieri
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do ano já aproveita”, sugeriu 
Euriks Souza, gestor da loja.

Além de contar com preços 
mais baixos, o atacadista Assaí 
também deve sortear R$ 1 
milhão em prêmios para os 
clientes que gastarem acima de 
R$ 1 mil nas lojas da rede. Já na 
rede Extra, as promoções têm 
prazo final nas gôndolas hoje. 
Entre os itens participantes 
da unidade estão shorts de 
microfibra, de R$ 29,99 por R$ 
15,99, alimentos e bebidas, com 
destaque para cervejas, vinhos 
e itens de cesta básica.

Shoppings
Os grandes estabeleci-

mentos, como os shoppings, são 
os veteranos da Black Friday. 
No Shopping Campo Grande, 
os descontos chegam a 80%, 
além da oferta de 15% de aba-
timento no valor do produto e 
entrega grátis para o primeiro 
pedidofeito pelo WhatsApp. Já 
no Bosque dos Ipês, a vantagem 
está em levar um item com preço 
menor e ainda concorrer a um 
carro SUV compacto por meio 
de compras de R$ 300.

Ribas

Suzano investirá R$ 48 milhões 
na melhoria da infraestrutura, 
segurança, saúde e educação

Os consumidores devem 
ficar atentos, o videogame é o 
item mais tributado, com per-
centual de 72% sobre o preço 
cobrado nas lojas, seguido do 
smartphone importado, cuja 
taxa é de 68,76%, e do tablet 
importado, que carrega em 
média 59,32%.

Os produtos mais pro-
curados nas promoções da 
Black Friday são os eletrô-
nicos e os eletrodomésticos, e 
infelizmente são os que mais 
carregam tributos embutidos 
no preço final, conforme a 
tabela do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação 
(IBPT). O aparelho de vide-
ogame é o item mais tribu-
tado, com carga de 72,18%, 
seguido do smartphone, que 
tem 68,76% de seu valor des-
tinado à arrecadação pública.

Não é novidade afirmar que 
a carga tributária brasileira é 
elevada e que o sistema de tri-
butação é complexo. Segundo 
o professor de Direito Tribu-
tário e Compliance da Facul-
dade Instituto Rio de Janeiro, 
Cláudio Carneiro, a taxa de 
encargos se agrava por causa 
da tributação indireta, ou seja, 
da incidência de tributos em 
efeito cascata que acaba one-
rando bastante a cadeia pro-
dutiva desses equipamentos.

“Todo esse custo acaba 
sendo repassado no preço ao 

consumidor final – é o que 
se chama repercussão tri-
butária. Para entender esse 
efeito dominó, basta ter em 
conta a incidência do imposto 
de importação, imposto sobre 
produtos industrializados, im-
posto sobre a circulação de 
mercadorias e serviços, PIS/
Cofins, entre outros.”

Os consumidores que pre-
tendem comprar eletrônicos 
e eletrodomésticos, além de 
outros produtos, devem ficar 
atentos à taxa de tributação 
dos produtos, pois cerca de 
metade do valor de um pro-
duto é de impostos; uma ge-
ladeira, por exemplo, 46,21% 
são tributos; um fogão de 
quatro bocas, a carga é de 
41,22%; o televisor, cerca de 
45% são encargos; o tablet 
importado, carrega em média 
59,32% de tributos.

De acordo com o advogado 
tributarista do VC Advogados, 
Roberto Nogueira, não existe 
uma Black Friday de Tributos 
e, portanto, a tributação não 
sofre redução nestes dias. 
“Por este motivo é importante 
analisar com cautela se a 
operação comporta o ofere-
cimento de descontos agres-
sivos, bem como, levar em 
conta a carga tributária dos 
produtos e serviços oferecidos 
para não amargar o prejuízo.”

No entanto, neste período 

de aumento das vendas, a 
preocupação também é dos 
lojistas que enfrentam dificul-
dades para gerenciar a docu-
mentação fiscal, o que gera 
um sinal de alerta para a área 
tributária das empresas. Para 
Cláudio, uma das questões 
mais importantes da reforma é 
simplificar e reduzir a quanti-
dade de obrigações acessórias. 
Afinal, o descumprimento de 
uma obrigação fiscal dessa 
natureza pode levar a sanções 
pecuniárias elevadas.

“Algumas empresas vêm 
apostando no compliance 
fiscal, mas uma boa dica é 
investir em ferramentas de 
gestão para acompanhar 
atentamente os prazos para 
o cumprimento das obriga-
ções fiscais, de modo que não 
existam autuações. É bem ver-
dade que o Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED) 
e a criação do Simples Na-
cional com a respectiva guia 
de recolhimento único otimi-
zaram parte de um processo 
complexo, mas ainda estamos 
longe do modelo ideal”, la-
menta o professor.

A carga tributária é a soma 
da arrecadação de todos os 
tributos (impostos, taxas e 
contribuições) sobre a renda e 
o consumo, em relação ao PIB 
(soma de todas as riquezas 
produzidas em um país). 

Cláudio Carneiro analisa que, 
quando estamos falando de 
tributação que repercute na 
cadeia de consumo de bens e 
serviços, o consumidor final 
não tem muito o que fazer. 
“Talvez buscar um produto 
importado similar ou, simples-
mente, não comprar, pois com 
a alta do dólar a opção de 
compras no exterior deixou de 
ser atrativa”, assegura.

Nem mesmo a tão falada 
reforma tributária parece que 
vai resolver este problema, isso 
porque nenhuma mudança na 
forma de cobrança dos im-
postos indiretos está prevista 
nos textos apresentados, com 
exceção da unificação das alí-
quotas do PIS e da Cofins.

“O chamado Custo Brasil 
faz com que o empresário 
e o consumidor não apro-
veitem todo o potencial que 
a data oferece. A alta carga 
tributária somada à buro-
cracia afasta investimentos e 
prejudica a competitividade. 
Entre as alterações mais ur-
gentes, para a redução do 
Custo Brasil, estariam a des-
burocratização, a redução 
do custo da administração 
pública (reforma administra-
tiva) e uma reforma tributária 
que verdadeiramente vise à 
simplificação e à redução da 
carga tributária” afirma o tri-
butarista Roberto Nogueira.



Campo Grande-MS | Sexta-feira, 26 de novembro de 2021 ECONOMIAA8 

Porto Rolon

Auxílio Brasil

Obra de R$ 30 milhões impulsionará desenvolvimento da região

Estrada que ligará Nhecolândia 
ao Paiaguás será lançada amanhã

Câmara aprova a MP que cria Auxílio Brasil
Arquivo OEMS

Rosana Siqueira

A construção da estrada 
que liga a Fazenda Novo Hori-
zonte ao Porto Rolon, no mu-
nicípio de Corumbá, será lan-
çada amanhã pelo secretário 
de Infraestrutura, Eduardo 
Riedel. O lançamento será feito 
durante o 100º Leilão Novo 
Horizonte, que vai ofertar mais 
de 3.500 cabeças de bovinos na 
região pantaneira.

A informação foi repassada 
pelo presidente da Alems (As-
sembleia Legislativa), depu-
tado estadual Paulo Corrêa, 
que juntamente com Riedel 
e o presidente da Famasul, 
Marcelo Bertoni, estarão par-
ticipando do evento.

O deputado salientou que 
a estrada vai ligar o  Pantanal 
da Nhecolândia ao Paiaguás. 
“Estamos produzindo sus-
tentabildiade, já temos ações 
efetivas e vai ser um sucesso. 
Mas temos de validar a Ponte 
Bioceânica”, destacou.

Obra
Com investimento estimado 

em até R$ 30 milhões, a obra 
deve gerar mais desenvolvi-
mento e impulsionará o esco-
amento de produção para a 
região da planície do Pantanal. 
Segundo o secretário, os planos 
do governo são para a cons-

Thiago Resende e Danielle Brant
Folhapress

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (25) a pro-
posta que cria o Auxílio Brasil, 
programa social elaborado 
pelo presidente Jair Bolso-
naro para substituir o Bolsa 
Família, cuja marca é ligada 
a gestões petistas. Por 344 
votos a favor e nenhum con-
trário, o plenário da casa deu 
aval à versão apresentada 
pelo relator, deputado Mar-
celo Aro (PP-MG), que sugeriu 
mudanças com potencial de 
ampliar o número de famílias 
atendidas pelo programa e 
deve pressionar a verba do 
Auxílio Brasil já em 2022.

Agora a proposta segue 
para o Senado. Por ser uma MP 
(medida provisória), o ato de 
Bolsonaro tem efeito imediato 
e já criou o Auxílio Brasil. No 
entanto, o projeto precisa do 
aval das duas casas do Con-
gresso até 7 de dezembro para 

Leonardo Vieceli
Folhapress

Com a pressão da gasolina 
mais cara, a prévia da inflação 
oficial no Brasil teve variação de 
1,17% em novembro. É a maior 
marca para o mês desde 2002, 
informou nessa quinta-feira (25) 
o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O dado integra o IPCA-15 
(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15). 
Em outubro, o indicador havia 
registrado uma taxa ainda 
maior, de 1,20%.

A variação de novembro 
ficou um pouco acima das 
projeções do mercado finan-
ceiro. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg espe-
ravam avanço de 1,13%.

Com o resultado de no-
vembro, a prévia da inflação 
alcançou 10,73% no acumu-
lado de 12 meses. Ou seja, 
permanece em dois dígitos – 
até outubro, estava em 10,34%.

O índice oficial de inflação 
do Brasil é o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo), também cal-
culado pelo IBGE. O IPCA-15, 
pelo fato de ser divulgado 
antes, sinaliza uma tendência 
para os preços. Por isso é co-
nhecido como uma prévia.

trução dos primeiros 45 quilô-
metros do trecho total, que é de 
129 km. “Os produtores foram 
os responsáveis por contratar a 
empresa que elaborou a planta. 
Posteriormente, nos será enca-
minhado o projeto oficial para 
que a gente abra a licitação, 
que deve demorar cerca de três 
meses. Eu estimo que esses 45 
km custem em torno de R$ 25 
milhões a R$ 30 milhões. Há 
ainda mais dois trechos para 
completar os 129 km totais. 
A execução será feita com re-
cursos do governo do Estado.”

Luciano Leite, presidente 
do Sindicato Rural de Co-

rumbá, explicou a importância 
que a estrada tem para a co-
munidade local e proprietários 
rurais. “Várias comunidades 
moram nessa região. São apro-
ximadamente 450 famílias. O 
empreendimento vai ajudar 
tanto o produtor pantaneiro 
como os pequenos produtores 
dessas colônias para poder es-
coar as cargas. Ali, há pessoas 
que vivem da subsistência da 
venda de banana e mandioca, 
por exemplo”, detalhou.

O proprietário da Fazenda 
Novo Horizonte, Carlos Gua-
ritá, acredita que os problemas 
existentes atualmente na re-

Pagamento do Auxílio 
já ocorre mas em 
valor menor, igual 
ao do Bolsa Família

A fila, que atualmente está 
em torno de 1,2 milhão de 
cadastros, se forma porque 
a verba do Bolsa Família tem 
ficado menor que o necessário 
para atender a todos que ti-
veram o cadastro analisado 
pelo governo. A verba para 
2022 considera que 17 milhões 
de famílias serão atendidas – a 
cobertura hoje é de 14,7 mi-
lhões. No entanto, além da fila 
que já se formou, houve um au-
mento no número de famílias 
que se inscreveram na faixa 
de pobreza e extrema pobreza 
pelo Cadastro Único (sistema 
para programas sociais), como 
relataram técnicos do governo 
ao jornal “Folha de S.Paulo” 
em outubro, diante do fim do 
auxílio emergencial.

Outra mudança no pro-
grama social na versão apro-
vada pela Câmara eleva as 
faixas de pobreza e extrema 
pobreza. Isso também abre 
margem para que mais pes-
soas se enquadrem.

não perder a validade.
As mudanças no Auxílio 

Brasil aprovadas na Câmara 
devem elevar a cobertura da 
transferência de renda à po-
pulação mais vulnerável, pres-
sionando a verba do programa 
social se o governo conseguir 
garantir o montante de quase 
R$ 86 bilhões para o próximo 
ano – valor estimado atual-
mente a ser previsto no Orça-
mento de 2022.

Para valer em 2022, o Au-

xílio Brasil precisa estar total-
mente implementado neste ano 
para não ferir a lei eleitoral, 
que proíbe aumento de gastos 
sociais em ano de eleições.

A base aliada do governo 
apoiou uma medida traçada 
pelo relator cujo objetivo é 
impedir que haja fila de espera 
para ingressar no programa.

Hoje, por lei, o governo não é 
obrigado a atender todas as fa-
mílias que estão dentro da faixa 
de pobreza e extrema pobreza.

Arquivo OEMS

Lançamento será 
feito na Fazenda Novo 
Horizonte durante 
100º leilão da Leiloboi

gião serão solucionados com 
a nova estrada. “Até agora, o 
gado vai apenas a pé para os 
leilões de comitiva por estrada 
boiadeira. Para os pantaneiros 
essa estrada é um sonho, algo 
que ninguém acreditava.”

“Isso vai melhorar, não so-
mente para os proprietários 
como para o manejo do gado 
também. Agora, vai ser uma 
estrada cascalhada. Para se 
ter noção, quando há cheia 
ninguém passa de carro. 
Quando o tempo está seco, 
a passagem é somente com 
veículo traçado, e ainda com 
dificuldade”, concluiu ele.

Em 12 meses, o IPCA-15 
é mais do que o dobro do 
teto da meta de inflação 
perseguida pelo BC (Banco 
Central) para o IPCA. O teto 
da meta em 2021 é de 5,25%. 
O centro é de 3,75%.

Em novembro, todos os 
nove grupos de produtos e 
serviços pesquisados pelo 
IBGE, no IPCA-15, tiveram 
alta de preços. A maior 
variação (2,89%) e o prin-
cipal impacto no índice (0,61 
ponto percentual) vieram 
dos transportes.

Nesse grupo, houve a in-
fluência da gasolina, que 
teve alta de 6,62%. O com-
bustível registrou o maior 
impacto individual no 
IPCA-15 de novembro (0,40 
ponto percentual).

No ano, a gasolina acu-
mula disparada de 44,83%. 
Em 12 meses, a alta é ainda 
maior, de 48%.

Outro destaque em no-
vembro foi o transporte 
por aplicativo, que subiu 
16,23%, após avançar 
11,60% em outubro.

Em contrapartida, houve 
redução nos preços das 
passagens aéreas (-6,34%), 
após altas consecutivas em 
setembro (28,76%) e ou-
tubro (34,35%).

Prévia da inflação é a maior 
para novembro e vai a 10,73% 

Inflação

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,563 R$ 5,565 -0,554
Dólar Turismo R$ 5,56 R$ 5,723 -0,4696
Euro R$ 6,247 R$ 6,249 -0,2872
Libra Esterlina R$ 7,403 R$ 7,406 -0,6439

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 319,98 
IBOVESPA (SP): 105.913,46 +1.399,27 (1,34%)

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 

24/11              0,3575 
25/11              0,3575 
26/11              0,3575 
27/11              0,3575 
28/11              0,3575 
29/11              0,3575 
30/11              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
24/11            0,5000
25/11            0,5000
26/11            0,5000
27/11            0,5000
28/11            0,5000
29/11            0,5000
30/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 32º

São Paulo                  20º           27º

Brasília 19º 30º

Rio de Janeiro 19º  36º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   31°
Dourados      21°   32°
Corumbá                24°             33°
Maracaju                 21°             33°
Ponta Porã               20°             30°
Três Lagoas              23°            33°
Mundo Novo             22°   33°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 43% máx.: 75%

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 24/11/2021)

SENA        0    0,00
QUINA                    46                          35.595,61
QUADRA                       2.988                                         782,84

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.000.000,00

0 8  1 1  2 2  2 5  2 6  3 6
(CONCURSO Nº 2431)

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2240) (Sorteio realizado 24/11/2021

20 acertos            0                           0,00
19 acertos                 9                              35.471,42
18 acertos        109                         1.830,52
17 acertos                  909                                             219,50
16 acertos                5380                                            37,08
15 acertos             23069                                              8,64

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 9.000.000,00

04  08   10  14  15   
23  25   26  34  38
43  47   54  59  74
77  80   86  90  93

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

Lotofácil (N°2381)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5713)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA        77                        7.519,79
TERNO                   7.821                          70,50
DUQUE                 192.588                          2,86

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 10.000.000,00

(SORTEIO REALIZADO  24/11/2021)

1 1  2 1  2 5  4 7  7 2

(N°5714)Quina
26  32  39  60  76

1° Sorteio

2° Sorteio
01 04 05 24 30 48

08 09 16 23 26 46

(N°2302)Dupla Sena

 Rateio 

LOTERIAS

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

(N°535)

Mês da Sorte: Novembro

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

Dia de Sorte

09  13  18  48  69  77  78

(N°1717)Timemania

Fortaleza/CETime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2380)(SORTEIO REALIZADO 24/11/2021)

Faixa de premiação

15 acertos         1      4.416.546,22 
14 acertos       593     889,35
13 acertos     18501        25,00
12 acertos         211383      10,00
11 acertos        1056997      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 6  0 7
0 9  1 0  1 1  1 3  1 4
1 5  1 7  2 1  2 2  2 4
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Rio Grande do Sul

Rio de JaneiroBrasileirão

Enquanto técnico português espera repetição de 
2019, atacante do City vestirá “camisa da sorte”

Jogador que chutou árbitro é denunciado

Vasco mira diretor palmeirense e 
Ricardo Gomes para liderar futebolGrêmio precisa Grêmio precisa 

de sequência de sequência 
que nunca teve que nunca teve 
para escapar para escapar 
da Série Bda Série B

Jesus na torcida

Lateral Rafinha em 
desembarque do time 
gremista, quarta-feira 
à noite, em Salvador

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Marcelo Cortes/Flamengo/Arquivo

Cesar GrecoDivulgação/Arquivo

Gazeta Press

Dois anos após conquistar o 
bicampeonato da Libertadores, 
o Flamengo está novamente 
em uma final da principal com-
petição do continente, desta 
vez contra o Palmeiras. Rubro-
-negros e alviverdes estarão 
frente a frente no Estádio 
Centenário, em Montevidéu, 
amanhã, às 16h.

A memória da épica de-
cisão contra o River Plate 
em Lima, no Peru, ainda está 
viva na memória da torcida do 
Flamengo. Responsável por 
comandar o Rubro-Negro na 
campanha vencedora, o por-
tuguês Jorge Jesus é um ídolo 
para os flamenguistas. 

O “Mister”, por sua vez, 
não esconde a afeição que 
tem pelo clube e pela Nação. 
Hoje treinador do Benfica, JJ 
lembrou da conquista do título 
em 2019. “Faz dois anos que 
o Flamengo, com esta equipe 
técnica, ganhou a Liberta-
dores. É uma data bonita, 
está no meu currículo, nunca 
vou esquecer do dia 23 de 
novembro”, disse o Mister em 
entrevista à TNT Sports.

Na terça-feira (23), o Ben-
fica conseguiu um importante 
empate com o Barcelona, 
na Catalunha, e tem boas 
chances de avançar à próxima 
fase da Liga dos Campeões. 
Embora focado em seu clube, 
Jorge Jesus desejou sucesso 
ao Flamengo na final deste 
sábado contra o Palmeiras.  
“Que dia 27, no Uruguai, o 
Flamengo possa novamente 
ganhar a Libertadores. É isso 

Jeremias Wernek
UOL/Folhapress 

O Grêmio volta a campo 
diante do Bahia, hoje (26), às 
18h (de MS), em duelo contra 
um rival direto na luta contra 
o rebaixamento. Brenno e Jho-
nata Robert, expulsos, e Lucas 
Silva, que levou o terceiro 
cartão amarelo, estão fora do 
duelo. Kannemann, com dores 
no quadril, será reavaliado de-
pois de virar baixa de última 
hora contra o Flamengo.

O empate em 2 a 2 com 
o Flamengo, em casa, pode 
até ter sido valorizado pelo 
Grêmio por conta da reação do 
time depois de levar dois gols, 
mas não ajudou na luta para 
tentar escapar do rebaixa-
mento no Brasileirão. Pelo con-
trário. O resultado, em partida 
atrasada da segunda rodada, 
tornou ainda mais necessária 
uma sequência de vitórias que 
o time nunca conseguiu no 
atual campeonato. 

Atualmente, a projeção de 
pontos para ficar fora do Z4 
faz o clube gaúcho precisar 

de dez pontos nas quatro par-
tidas finais. Ou seja, o Grêmio 
precisaria vencer três jogos 
e empatar o quarto duelo. A 
equipe enfrenta Bahia (fora 
de casa), São Paulo (em casa), 
Corinthians (fora) e Atlético-
-MG (casa).

Hoje, o Grêmio tem 36 
pontos e ocupa o 18º lugar 
na classificação. A distância 
para o primeiro time fora da 
zona de rebaixamento é de 
quatro pontos. O Juventude, 
16º colocado com 40 pontos, 
é o balizador da matemática 
pelo aproveitamento.

Série vitoriosa é fato raro em 2021
Segundo o Departamento 

de Matemática e Estatística 
da UFMG (Universidade Fe-
deral de Minas Gerais), a 
pontuação mais segura para 
escapar do rebaixamento – 
neste momento – é de 46 
pontos. Com 45 pontos, os 
times terão 17% de chance de 
queda para a Série B.

“É importante a gente saber 
o que vai ser preciso, mas em 
cada rodada há uma surpresa. 

Não sei se na rodada do fim de 
semana vamos ter o mesmo 
panorama que este. Mas nada 
vai tirar essa necessidade de 
somar nove, dez ou até sete 
(pontos). O que a história do 
campeonato mostra, e este 
ano a pontuação está mais 
alta, é que são necessários 
mais nove (pontos). Vamos em 
busca de 12, e não 9”, disse 
Vagner Mancini, treinador do 
Grêmio, depois do jogo com o 
Flamengo.

O problema é que o Grêmio 
jamais conseguiu nove pontos 
em três jogos seguidos. Com 
Felipão, foram duas sequências 
de duas vitórias. Mancini con-
seguiu a mesma marca recen-
temente, ao comandar o time 
nos triunfos contra Red Bull 
Bragantino e Chapecoense.

A ideia gremista sempre 
foi aproveitar o time reserva 
do Flamengo, às vésperas da 
final da Copa Libertadores, 
para emendar uma sequência 
inédita. Somar pontos e ganhar 
moral para a reta decisiva do 
campeonato. Agora, a matemá-
tica ficou mais difícil.

Bruno Braz
UOL/Folhapress

Em clima melancólico para 
apenas cumprir tabela na 
última rodada da Série B, no 
domingo (28), contra o Lon-
drina, o Vasco segue com seu 
departamento de futebol es-
vaziado 14 dias após demitir o 
então diretor-executivo, Ale-
xandre Pássaro, e o técnico 
Fernando Diniz. 

O clube, porém, já tem 
definidos alguns nomes pre-
diletos para comandar o setor 
em 2022: os favoritos no mo-
mento são Anderson Barros 
e Ricardo Gomes.

O primeiro, atualmente, 
é diretor de futebol do Pal-
meiras e fez um bom trabalho 
no clube cruz-maltino em 
2017, quando, mesmo com li-

mitações financeiras, montou 
um elenco que se classificou 
para a Copa Libertadores.

Sua continuidade na pró-
xima temporada no time alvi-
verde ainda é uma incógnita e 
será debatida após a decisão 
deste sábado (27), no torneio 
continental, contra o Fla-
mengo, em Montevidéu. A in-
formação inicial do interesse 
do Vasco no dirigente foi dada 
pelo jornalista Gilmar Fer-
reira, do Extra.

O segundo é um velho 
conhecido do Vasco e che-
garia em um novo cargo a 
ser criado, para trabalhar 
diretamente com o executivo 
de futebol e fazer um elo entre 
o elenco e a diretoria.

Como técnico, Ricardo 
Gomes foi campeão da Copa 
do Brasil com o Vasco em 

2011. Já em 2013 exerceu 
a função de diretor técnico. 
Conta a seu favor o bom am-
biente que possui em São Ja-
nuário. A informação inicial 
do interesse foi dada pelo GE.

Diferentemente de An-
derson Barros, que está em 
atividade, Gomes não tra-
balha em um clube desde 
2019, quando deixou o cargo 
de diretor do Bordeaux, 
da França.

Outros nomes ventilados 
nos bastidores do Vasco para 
a função de diretor-executivo 
são Alexandre Mattos, atual-
mente sem clube, e Eduardo 
Freeland, do Botafogo. O pri-
meiro ainda não foi conta-
tado e divide opiniões. Já 
o segundo deve permanecer 
no rival após o trabalho que 
culminou no acesso do clube.

Atenta a todo o frisson 
causado desde que 
Palmeiras e Flamengo 
confirmaram lugar na 
final da Libertadores, 
a Conmebol se esmera 
para fazer um evento “à 
brasileira” até a bola 
rolar neste sábado (27), 
às 16h (de MS).

Inspirada na 
experiência da Fifa 
e da Uefa, a entidade 
sul-americana trata a 
decisão como um evento 
de luxo em seu calendário 

e tenta aproximar 
os fãs ao máximo da 
experiência da final em 
jogo único.

Para aqueles que 
conseguiram pagar 
os preços altíssimos 
de deslocamento e do 
ingresso e estarão 
na capital uruguaia, 
a Conmebol oferece 
a “Embaixada do 
Torcedor”, uma espécie 
de Fan Fest. No local, 
música, festa e eventos 
com nomes como os 

medalhistas olímpicos 
Italo Ferreira (surfe) 
e Rebeca Andrade 
(ginástica artística).                                                                              

 Antes de a bola rolar, 
a carioca Anitta vai 
levar seu funk para o 
gramado do Centenário, e 
transformar Montevidéu 
em um pedaço de Brasil. 
Em 2019, ela participou 
da festa de abertura antes 
do jogo entre Flamengo 
e River Plate, que coroou 
o Rubro-Negro como 
campeão em Lima. 

Conmebol prepara final com Anitta, Rebeca e Italo 

que eu desejo aos torcedores 
e jogadores, com os quais 
eu tive um relacionamento 
muito forte. Acredito muito 
que podem ganhar esta nova 
final”, desejou o Mister.

Jesus supersticioso 
Decisivo na vitória por 2 a 

1 do Manchester City sobre o 
PSG, quarta-feira (24), pela 
quinta rodada do Grupo A da 
Liga dos Campeões da Eu-

ropa, o atacante Gabriel Jesus 
está ansioso para acompa-
nhar a final de outro torneio 
continental: da Copa Liberta-
dores da América.

O atacante da seleção de 
Tite acredita que o time alvi-
verde tem qualidade e gran-
deza para equilibrar a par-
tida e fazer um grande jogo.  
“Bom, eu sou palmeirense, 
todo mundo sabe. Tenho muito 
carinho pelo Palmeiras, tenho 
muita gratidão pelo clube, pela 

minha trajetória até o profis-
sional e no profissional, os 
dois anos que eu joguei, como 
me ajudaram, como eu pude 
ajudar o clube. Tenho muita 
gratidão e sempre vou acom-
panhar e torcer”, declarou 
Gabriel Jesus em entrevista 
também à TNT Sports.

“Sábado, vou vestir a ca-
misa, como eu fiz [na final de 
2020] contra o Santos, assistir 
ao jogo e torcer muito. Vai ser 
muito difícil, todos sabem. 

Acho o Flamengo um pouco 
melhor como time, acho que 
joga um pouco melhor, mas 
o Palmeiras tem muita qua-
lidade também, é gigante – 
como diria o Zé Roberto – e 
vai tentar vencer. Está aberto. 
Independente de o Flamengo 
jogar melhor ou não hoje, 
o Palmeiras é gigante e vai 
ser um jogo muito bom. Vou 
suar um pouco por ser final, 
mas acho que vai dar certo”, 
completou.

Jorge Jesus, hoje 
no Benfica-POR, é 
figura inesquecível do 
Rubro-Negro brasileiro

Gabriel Jesus deixou 
o Verdão após o título 
brasileiro de 2016 
rumo ao City-ING

O jogador William Ribeiro 
foi denunciado por tentativa de 
homicídio qualificado pelo Mi-
nistério Público do Rio Grande 
do Sul (MP-RS) após a agressão 
contra o árbitro Rodrigo Cri-
vellaro na partida entre Sport 
Clube São Paulo-RS e Guarani-
-RS, pela Série A2 do Campe-
onato Gaúcho. A denúncia foi 
protocolada quarta-feira (24) 
pelo promotor de justiça Pedro 
Rui da Fontoura Porto.

Na denúncia, Porto relatou 
que o jogador “assumiu o risco 

de produzir o resultado morte” 
ao chutar a cabeça do árbitro, 
que estava caído no chão depois 
de já ter sido atingido com um 
soco por William. “Ao desferir 
chute brutal na região poste-
rior da cabeça, pelas costas, no 
momento em que o ofendido es-
tava desfalecido no gramado, o 
denunciado, atleta profissional, 
não só criou como também as-
sumiu o risco de produzir o re-
sultado morte, que somente não 
se consumou por circunstâncias 
alheias, em razão da pronta 

intervenção de outros atletas 
e autoridades e, notadamente, 
ao rápido e eficaz atendimento 
médico”, disse o promotor.

No mês passado, William 
Ribeiro foi suspenso por dois 
anos do futebol pela Primeira 
Comissão Disciplinar do TJD-
-RS (Tribunal de Justiça Des-
portiva do Rio Grande do 
Sul). Na ocasião, o jogador 
se pronunciou pela primeira 
vez sobre a agressão e disse 
que estava “muito arrepen-
dido”. (Folhapress)
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A Record contratou o ex-jogador Müller para atuar como 
comentarista na transmissão do Campeonato Paulista, 
a partir de 2022, informa a coluna de Flávio Ricco, no 
R7. O campo-grandense de 55 anos atuou nos quatro 
grandes do Estado:  São Paulo, Palmeiras, Corinthians e 
Santos. O sul-mato-grossense também fez parte do elenco 
tetracampeão da Copa de 1994. Na cobertura, ele vai se 
juntar a profissionais como Fred Ring, Silvio Luiz, Márcio 
Canuto, Renato Marsiglia, Zé Luiz, Roberto Thomé, Bruno 
Piccinato, Janice de Castro e Rodrigo Hinkel. A Record 
vai mostrar 16 partidas do certame, das quais um jogo por 
rodada na primeira fase, um das quartas, uma semifinal e 
as duas finais. (LS, com Esporte e Mídia)

Mato Grosso do Sul iniciou as Paralimpíadas Escolares 
2021 com 36 medalhas (13 ouros, 13 pratas e 10 bronzes) 
na quarta-feira (24), primeiro dia da competição realizada 
no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo 
(SP). As disputas terminam nesta sexta-feira. O atletismo 
foi a modalidade com o maior número de medalhas 
asseguradas no primeiro dia de provas, 26. Destas, nove 
são de ouro, 10 de prata – uma delas com Allan Diogo 
Robim (foto) – e sete de bronze. A natação vem logo atrás, 
ao conquistar oito medalhas (três ouros, três pratas e 
dois bronzes). O judô chegou ao pódio duas vezes, com um 
ouro e um bronze. Ao todo, segundo o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), o evento conta com 902 atletas, de 25 
unidades da Federação. (Com Fundesporte)

O Vila Nova-GO deixou bem encaminhada a vaga na 
decisão da Copa Verde. Na quarta-feira (24), o Tigre 
venceu o Nova Mutum-MT por 3 a 0, no Estádio Onésio 
Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, no primeiro jogo do 
confronto válido pelas semifinais da competição. Os gols 
do Dragão, que eliminou o Aquidauanense na fase anterior, 
foram de Pedro Júnior, duas vezes, e Tiago Real, todos 
marcados no segundo tempo. A partida de volta será na 
quinta-feira (2), às 15h, no Estádio Valdir Doilho Wons, em 
Nova Mutum (MT). Os goianos têm a vantagem de poder 
perder por até dois gols.  A outra semifinal será disputada 
entre os paraenses Remo e Paysandu. O campeão da Copa 
Verde ganha vaga na terceira fase da Copa do Brasil do 
ano que vem. (Lincoln Chaves, TV Brasil)

Müller comentará o Paulista na Record 

Vila Nova-GO fica perto da final da Copa Verde

Atletismo ‘carrega’ MS em paralimpíadas

11h
FOX Sports - Eliminatórias da 
Copa do Mundo Feminina: 
Alemanha x Turquia

14h
ESPN - NHL: Boston Bruins x New 
York Rangers 
SporTV3 - Liga Internacional de 
Natação: playoff

15h
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Feminino: Valinhos x Flamengo

15h30
Bandsports - Euroliga de 
Basquete: Olimpia Milano x 
Olympiacos

16h
FOX Sports - Campeonato 
Espanhol: Granada x Athletic 
Bilbao
17h

ESPN - Eliminatórias da Copa do 
Mundo de Basquete Masculino: 
Brasil x Chile

17h30
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Feminino: Minas x Barueri

18h
Premiere - Campeonato 
Brasileiro: Bahia x Grêmio 
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Ponte Preta x Coritiba

20h30
SporTV e Premiere - Brasileiro: 
Chapecoense x Atlético-GO

23h
ESPN - Boxe: Daniel Lugo x Edwin 
Palomares

Veja na TV Às 19h30, no SporTV2, Osasco x Sesi-
Bauru, pela Superliga de Vôlei Feminino

Osasco Voleibol Clube

Lu
ca

s 
Ca

st
ro

/F
un

de
sp

or
te

R7
/R

ep
ro

du
çã

o

Fonte: Esporte e Mídia

Basquete

Em Cali Fórmula 1

Seleção 
masculina inicia 
novo ciclo após 
ficar fora de 
Tóquio 2020

Ala/pivô Lucas Dias 
em treino da Seleção 
Brasileira de Basquete
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A Seleção Brasileira Mascu-
lina de Basquete inicia nesta 
sexta-feira (26) um novo ciclo 
de trabalho. Após ficar sem 
vaga nas Olimpíadas de Tóquio, 
o time mudou de treinador e 
começará a pôr em prática 
o processo de renovação nas 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2023.

Os primeiros compromissos 
serão diante do Chile, às 17h10 
(de MS) desta sexta, e às 18h10 
de sábado (27). Os jogos acon-
tecem em Buenos Aires, sede 
da “bolha” organizada para 
a primeira rodada do torneio 
qualificatório das Américas.

Será a estreia do técnico 
Gustavo de Conti, 41, anunciado 
em setembro como substituto 
do croata Aleksandar Petrovic. 
Dentro da quadra, atletas de di-
ferentes idades terão a chance 
de iniciar trajetórias de lide-

rança no elenco nacional.
Medalhões como Anderson 

Varejão, 39, Alex Garcia, 41, 
e Marcelinho Huertas, 38, 
que vestiram a camisa verde-
-amarela nas últimas décadas 
e atuaram no Pré-Olímpico, 
em julho, não estão presentes. 
Marquinhos, 37, se aposentou 
oficialmente da seleção antes 
da participação no torneio em 
que os brasileiros perderam a 
chance da vaga em Tóquio no 
último jogo, contra a Alemanha.

“A gente está seguindo com 
uma rotina diária, treino, aca-
bemia. Muita conversa com 
os jogadores. Estou feliz e 
satisfeito com o que estamos 
fazendo até agora, principal-
mente pela disposição dos 
jogadores, geral. De absorver 
informação, física, de se doar, 
nas conversas, de um ajudar 
o outro. Esse é o espírito que 

gostaria na seleção e que es-
tamos tendo. Totalmente pelo 
bem da seleção e do basquete 
brasileiro”, disse Gustavo 
de Conti. 

 Como são as Eliminatórias
Na primeira fase, o Brasil 

está no Grupo B, ao lado 
também de Colômbia e Uru-
guai, e volta a jogar em 2022 no 
mês de fevereiro, nos dias 25 
e 28, ainda sem local definido, 
diante de Uruguai e Colômbia. 
A terceira janela será entre 
junho e julho, definindo os 
classificados para a segunda 
fase das Eliminatórias.

Pelo formato de disputa das 
Eliminatórias, as 16 Seleções 
das Américas são separadas 
na primeira fase em quatro 
grupos com quatro equipes, 
com jogos de ida e volta dentro 
dos grupos. Os três melhores 

de cada chave avançam para 
a segunda fase, quando serão 
formados dois grupos com seis 
equipes em cada uma.

Neste segundo momento, 
todas as equipes carregam os 
resultados da primeira fase, 
e jogam apenas contra as 
equipes que não enfrentaram 
ainda. Pelo sorteio, o Brasil 
teria três rivais pela frente, 
entre Estados Unidos, Porto 
Rico, México e Cuba, também 
com jogos de ida e volta. Os 
três primeiros após o fim dos 
duelos, mais o melhor quarto 
colocado entre os grupos se 
classificam para a Copa do 
Mundo 2023, somando sete 
postos das Américas na com-
petição. O Mundial  acontece 
entre os dias 25 de agosto e 
10 de setembro de 2023, com 
sedes em Japão, Filipinas e 
Indonésia. (Com CBB)

Doze atletas darão um toque 
de experiência ao Time Brasil 
em Cali. Apesar de terem menos 
de 23 anos, eles podem dizer que 
já têm no currículo uma partici-
pação olímpica. Todos estiveram 
em Tóquio 2020 e agora disputam 
o Pan Júnior buscando vagas nos 
Jogos Pan-Americanos Santiago 
2023. Para eles, o desgaste físico 
e mental pós-Jogos Olímpicos 
está longe de ser um problema. 

“Mesmo tendo ido a Tóquio, 
não vou abrir mão de outras 
competições. Claro que os Jogos 
Olímpicos são muito importantes, 
mas ainda sou júnior e quero 
aproveitar e absorver tudo”, ex-
plica Stephanie Balduccini, 17 
anos, mais jovem nadadora do 
Time Brasil no Japão. 

“Tenho vários objetivos, como 
me classificar para mais compe-
tições adultas e melhorar meus 
tempos. São objetivos que o Pan 
Júnior vai me ajudar a alcançá-
-los”, completa a atleta do Pai-
neiras do Morumby (SP). 

Além de Stephanie, estarão 
presentes em Cali os seguintes 
atletas olímpicos: Pâmela 
Rosa, do skate; Kawan Pe-
reira, dos saltos ornamentais; 
Chayenne da Silva, Ketiley Ba-
tista, Tiffani Marinho, Lucas 
Vilar e Matheus Correa, do 
atletismo; e Ana Vieira, Bea-
triz Dizotti, Breno Correia e 
Matheus Gonche, da natação. 

Exceto pelos representantes 
do atletismo, todos os atletas 
olímpicos do Brasil já estão em 
Cali. E começam a competir nesta 
sexta-feira (26). A fundista Bea-
triz Dizotti, do Minas Tênis Clube 
(MG), tem expectativas altas 
para a competição. 

“A piscina está ótima, gela-
dinha, do jeito que os fundistas 
gostam. Estou muito animada e 
empolgada para representar o 
Brasil. Tenho o melhor tempo em 
duas das minhas três provas”, 
diz a nadadora de 21 anos, ins-
crita para os 400m, os 800m e os 
1.500m livre. (Do COB)

Julianne Cerasoli
UOL/Folhapress

O campeonato mais dispu-
tado da Fórmula 1 nos últimos 
anos também tem sido o das 
asas traseiras, com a Red Bull 
e a Mercedes pressionando a 
FIA (Federação Internacional 
de Automobilismo) enquanto 
tentam melhorar a eficiência 
de seu equipamento.

Nas últimas quatro 
corridas, o que chamou a 
atenção foi a dificuldade que 
a equipe do holandês Max 
Verstappen, que lidera a com-
petição, à frente de Lewis 
Hamilton, teve com uma peça 
que não recebeu nenhuma 
atualização visível.

Eles começaram tendo pro-
blemas no acionamento do 
DRS em Austin, mas isso não 
comprometeu o rendimento, 
e Verstappen venceu a prova.

No México, foi usada uma 
asa diferente devido às ca-
racterísticas da pista, e o pro-
blema foi outro, resolvido com 
pequenas tiras de fibra de 
carbono sendo coladas para 
garantir a integridade da peça.

A Red Bull voltou a usar 
a asa de Austin no Brasil, e 
ela passou a apresentar um 
movimento estranho quando 
o DRS estava ativado, o que 
piorou no Catar, quando foi 
visível que ela ficava tremu-
lando no fim da reta.

O problema está no meca-
nismo hidráulico que fica no 
centro da asa e que controla a 
abertura do DRS. Ele não está 
aguentando a força exigida 
para mantê-la aberta, e, por 
isso, a lâmina começa a se 
mexer. Isso traz perda de per-
formance e abre brecha para 
que o sistema quebre.

Por conta disso, o de-
legado técnico da FIA, Jo 
Bauer, passou horas na ga-
ragem da Red Bull no Catar 

no sábado (20) observando 
o trabalho da equipe, que 
acabou decidindo usar outro 
tipo de asa, comprometendo 
o acerto de seu carro.

Na corrida, Hamilton 
venceu, Verstappen foi se-
gundo, e a vantagem do ho-
landês sobre o britânico agora 
é de oito pontos, com 52 em 
jogo nas duas últimas provas.

Uma teoria que tenta ex-
plicar esse problema da Red 
Bull nesta reta final sugere 
que a asa de Austin tenha se 
desgastado com as ondulações 
da pista norte-americana, o 
que se agravou no Brasil, e 
a equipe não teve tempo de 
reforçar o equipamento como 
deveria para o Catar, já que 
as corridas foram realizadas 
em sequência.

Outra possibilidade é que 
a Red Bull tenha tentado tirar 
peso de sua asa, e, por isso, 
teve o problema. Mas, de qual-
quer maneira, o chefe Chris-
tian Horner está otimista. “Do 
ponto de vista da confiabili-
dade, deve ser relativamente 
fácil de arrumar, pois não é 
uma tecnologia nova, é algo 
que usamos há muito tempo.”

Reforçar essa parte da 
asa seria mesmo a solução, 
já que mudar o desenho da 
peça exigiria que a equipe 
gastasse uma ficha de desen-
volvimento, e eles não têm 
mais nenhuma disponível.

Não é de agora que as asas 
traseiras são protagonistas 
na temporada.

Tudo começou quando a 
Mercedes questionou a fle-
xibilidade da asa traseira 
da Red Bull na primeira me-
tade do campeonato, e o time 
de Max Verstappen contra-
-atacou – não apenas com 
uma peça que passava pelos 
novos testes introduzidos 
pela FIA para atestar sua le-
galidade, como também com 

um formato que melhorava 
sua velocidade de reta.

Com o passar das provas, 
contudo, a Red Bull foi notando 
que a velocidade da Mercedes 
foi melhorando, especialmente 
no final das retas. Primeiro, 
eles acreditavam que havia 
algo diferente no motor, mas 
depois começou a observar 
um movimento diferente no 
equipamento dos rivais.

No Brasil, a Red Bull fez 
uma reclamação à FIA, pe-
dindo que a entidade endu-
recesse os testes de rigidez, 
uma vez que o regulamento 
proíbe que peças aerodinâ-
micas se movam.

Esse novo teste começou 
a ser feito no Catar, mas sem 
o poder de punir uma equipe 
caso ela não passe – isso 
porque não foi feita uma dire-
tiva técnica, como aquela que 
obrigou a Red Bull a reforçar 
sua asa no meio da tempo-
rada, já que isso só pode ser 
feito dando tempo para que as 
equipes se adaptem.

De qualquer maneira, o 
próprio Horner admitiu que 
a asa da Mercedes não es-
tava com o mesmo movimento 
apresentado no Brasil.

“Acho que o teste que foi 
introduzido deve fechar qual-
quer oportunidade de ma-
nobra. É encorajador que, pela 
primeira vez desde antes de 
Silverstone, conseguimos ter 
a mesma velocidade de reta 
deles, a qual estava aumen-
tando de forma exponencial 
nas corridas”, disse, referindo-
-se à prova, em julho, em que 
a Mercedes estreou sua única 
grande atualização do ano.

Um bom tira-teima das asas 
será na próxima etapa, na 
Arábia Saudita, dia 5 de de-
zembro. A pista, que estreia 
no campeonato, tem longas 
retas e deve ser o circuito de 
rua mais rápido do calendário. 

Brasil estreia hoje 
nas Eliminatórias 
para Copa 2023

País leva 12 
atletas olímpicos 
a Pan Júnior

Red Bull crê em ‘solução fácil’ 
para preocupação de Verstappen
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Proposta para novo regulamento interno foi 
apresentada ontem pela Comissão Europeia

Homem que levou ‘Round 6’ para a 
Coreia do Norte é condenado à morte

Acidente em mina de carvão deixa ao menos 11 mortos na Rússia

UE vai exigir 3ª dose  
de vacina anti-COVID 
em certificado digital

Série da Netflix, cujo 
nome original é “Jogo 
da Lula”, bateu recorde 
mundial de audiência

Imagem feita em 
Atenas-GRE, no 
sábado; União 
Europeia tenta evitar 
nova onda de COVID
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Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress 

Residentes da União Euro-
peia terão de tomar uma dose 
de reforço em até nove meses 
depois da segunda dose para que 
seu certificado COVID continue 
válido, de acordo com proposta 
apresentada ontem (25) pela Co-
missão Europeia. Regras para 
os que não residem no bloco de-
veriam ser anunciadas na tarde 
de ontem (25).

O novo regulamento interno, 
cuja entrada em vigor é prevista 
para 10 de janeiro, após apro-
vação pelo Conselho Europeu 
(líderes dos 27 membros), leva 
em consideração evidências 
científicas de que a proteção 
oferecida pelas vacinas contra 
infecção se reduz após seis 
meses da segunda dose – e, 
em menor grau, também para 
doenças graves e mortes.

Os três meses adicionais são 

para que os países adaptem suas 
campanhas de vacinação para 
dar a terceira dose a todos os 
que tiverem sua vacinação com-
pleta há ao menos seis meses. 
As campanhas estão em está-
gios diferentes no bloco, com 
alguns países aplicando o re-
forço apenas para idosos e vul-
neráveis. Segundo o comissário 
responsável por Justiça, Didier 
Reynders, a comissão tentará 
coordenar os membros para que 
todos ofereçam a terceira dose 
para os adultos.

 De acordo com a comissão, 
já foram emitidos 650 milhões 
de certificados digitais no bloco 
europeu, e há outros 24 países 
conectados ao sistema da UE 
– da América Latina, apenas o 
Panamá faz parte da lista. 

O certificado registra a va-
cinação com imunizantes au-
torizados pela EMA (agência 
regulatória europeia), a recupe-
ração de COVID ou o resultado 

negativo para Sars-CoV-2.
No caso de vacinas não au-

torizadas ainda pelo regulador 
europeu, como a CoronaVac ou 
a Sputinik, a decisão fica a cargo 
de cada país do bloco.

A recomendação da co-
missão é para que viajantes de 
dentro do bloco que possuem o 
certificado não sejam sujeitos 
a restrições adicionais, como 
quarentenas ou testes. Os re-
sidentes da UE que têm o do-
cumento e chegam de fora do 
bloco terão regras diferentes, 
de acordo com o risco do país 
de origem – há quatro faixas, 
do verde ao vermelho-escuro.

Descoberta nova variante
Os critérios de classificação 

vão mudar, para incluir a imuni-
zação – serão levados em conta 
agora a taxa de novos casos por 
100 mil habitantes, a porcen-
tagem de habitantes vacinados 
e a taxa de testes realizados. 

Os cientistas alertam que a 
variante B.1.1.529, descoberta 
pela primeira vez em Botsuana 
e com seis casos de infecção con-
firmados na África do Sul, tem 
um “número extremamente alto” 
de mutações, o que pode levar a 
novas ondas de COVID-19.

Foram confirmados dez 
casos em três países (Botsuana, 
África do Sul e Hong Kong) 
por sequenciamento genético, 
mas a nova variante causou 
grandes preocupações aos pes-
quisadores porque algumas das 
mutações podem ajudar o vírus 
a escapar à imunidade.

Os primeiros casos da va-
riante foram descobertos no 
Botsuana, em 11 de novembro, 
e os primeiros na África do Sul 
três dias depois. O caso encon-
trado em Hong Kong foi de um 
homem de 36 anos que teve um 
teste PCR negativo antes de voar 
de Hong Kong para a África do 
Sul, onde permaneceu de 22 de 

outubro a 11 de novembro. O 
teste foi negativo no regresso a 
Hong Kong, mas deu positivo em 
13 de novembro quando estava 
em quarentena.

A variante B.1.1.529 tem 32 
mutações na proteína spike, a 
parte do vírus que a maioria 
das vacinas usa para preparar 
o sistema imunológico contra 
a COVID-19. As mutações na 
proteína spike podem afetar 
a capacidade do vírus de in-
fectar células e se espalhar, mas 
também dificultar o ataque das 
células do sistema imunológico 
sobre o patógeno.

O virologista do Imperial 
College London Tom Peacock 
revelou vários detalhes da nova 
variante, e afirmou que “a quan-
tidade incrivelmente alta de mu-
tações de pico sugere que isso 
pode ser uma preocupação real”.

Na rede social Twitter, ele de-
fendeu que “deve ser muito, muito 
monitorado em razão desse perfil 

horrível de picos”, acrescentando 
que pode acabar por ser um 
“aglomerado estranho” que não 
é muito transmissível. “Espero 
que seja esse o caso.”

Já o professor François 
Balloux, diretor do Instituto 
de Genética do University Col-
lege London, considera que 
o grande número de muta-
ções na variante, aparente-
mente acumuladas num “único 
surto”, sugere que pode ter 
evoluído durante uma infecção 
crônica em uma pessoa com o 
sistema imunológico enfraque-
cido, possivelmente um doente 
com aids não tratada.

“É difícil prever o quão trans-
missível pode ser nesta fase. 
Por enquanto, deve ser acom-
panhado de perto e analisado, 
mas não há razão para dema-
siada preocupação, a menos que 
comece a subir de frequência 
num futuro próximo”, afirmou 
Balloux. (Com RTP/Ag. Brasil)

Ao menos 11 pessoas mor-
reram após um acidente em uma 
mina de carvão na Rússia ontem 
(25). O trabalho das equipes de 
resgate para resgatar os corpos 
das vítimas e outras 35 pessoas 
que ainda estão presas sob a 
terra precisou ser interrompido 
em razão do risco de explosões. 
Segundo agências de notícias 
russas, houve um incêndio pro-
vocado por resíduos de carvão 
no duto de ventilação da mina, 

localizada na região de Keme-
rovo, na Sibéria.

O governador regional 
Sergei Tsivilev decretou luto 
oficial de três dias e disse que, 
além das 11 mortes confir-
madas e dos que ainda estavam 
presos na mina, há dezenas de 
vítimas que recebem atendi-
mento médico, várias delas com 
sintomas de intoxicação por 
fumaça. Imagens de emissoras 
locais mostram a chegada de 

equipes de resgate e ambu-
lância ao complexo onde a mina 
está localizada, em uma região 
a cerca de 3.500 km de Moscou.

De acordo com as autori-
dades, havia em torno de 285 
trabalhadores quando a fumaça 
começou a se espalhar, das quais 
239 conseguiram chegar à su-
perfície. “Por enquanto, não há 
fumaça densa, então esperamos 
que não haja fogo”, disse Tsivilev 
em vídeos compartilhados em seu 

canal no Telegram. Segundo ele, 
porém, o sistema de comunicação 
subterrâneo, que permitiria o 
contato com os trabalhadores 
que ainda estão na mina, não 
funciona. Ainda de acordo com o 
governador, os níveis de metano 
e CO2 na área da mina estão 
muito altos, motivo pelo qual as 
operações de resgate foram tem-
porariamente suspensas.

 Na televisão estatal, o presi-
dente Vladimir Putin disse que 

conversou com o governador 
e descreveu o acidente como 
um “grande infortúnio”. “Infe-
lizmente a situação não está 
ficando mais fácil. E há um pe-
rigo para as vidas das equipes 
de resgate. Esperamos que eles 
possam salvar o maior número 
de pessoas possível”, disse.

Local pertence à empresa privada
O braço regional do Comitê 

Investigativo da Rússia informou 

que abriu um processo para 
apurar as causas do acidente – a 
princípio, um inquérito criminal, 
que deve analisar se houve negli-
gência por parte dos gestores da 
mina. O local pertence à empresa 
privada Siberian Business Union.

A mina, que começou a operar 
em 1956, registrou um acidente 
em outubro de 2004, quando uma 
explosão de gás deixou 13 mortos. 
Em 1981, outra explosão matou 
cinco pessoas. (Folhapress)

Um homem que contraban-
deou e vendeu cópias piratas 
de “Round 6”, uma das sé-
ries mais vistas da história 
da Netflix, foi condenado à 
morte na Coreia do Norte. O 
incidente ocorreu após auto-
ridades locais terem flagrado 
estudantes de ensino médio 
assistindo à série, uma pro-
dução sul-coreana de grande 
sucesso mundial, informou a 
Radio Free Asia.

O contrabandista levou as 
cópias para o país vindo da 
China, vendeu pen drives que 
continham o arquivo da série 
em vídeo e, por isso, será 
submetido a um pelotão de fu-
zilamento, divulgou o veículo.

Um dos estudantes que 
comprou o arquivo recebeu 
uma pena de prisão perpétua, 
ao passo que outros seis que 
apenas assistiram à série 
foram sentenciados a cinco 
anos de trabalhos forçados. 
Fontes ainda teriam revelado 
à RFA que professores e ad-
ministradores da escola foram 
demitidos e banidos, sendo 
mandados ao exílio para tra-
balhar em minas remotas.

A prisão dos sete estu-
dantes marca a primeira 
aplicação da legislação 
norte-coreana chamada Eli-
minação do Pensamento e 

Cultura Reacionários, em 
vigência desde o ano pas-
sado, que penaliza cida-
dãos que virem, portarem 
ou distribuírem conteúdos 
da mídia capitalista, espe-
cialmente da Coreia do Sul 
e dos Estados Unidos.

“Round 6” retrata cen-
tenas de pessoas endividadas 
e marginalizadas que são 
convidadas a participar de 
um misterioso jogo de brin-

cadeiras infantis. O prêmio é 
de aproximadamente R$ 200 
milhões, e atrai participantes 
que, caso eliminados, serão 
assassinados. 

A série da Netflix bateu re-
cordes mundiais de audiência 
e foi vista como crítica a uma 
realidade social marcada por 
um capitalismo selvagem e 
extremamente competitivo, 
com alusões à sociedade sul-
-coreana. (Folhapress)
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O sistema Cantareira pode 
chegar a abril de 2022, início 
do próximo período de seca, 
com 17% de sua capacidade, 
segundo projeção mais recente 
do Cemaden (Centro Nacional 
de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais).

O percentual é esperado no 
cenário mais pessimista, se 
as chuvas se mantiverem 50% 
abaixo da média histórica no 
período. Se a precipitação 
ficar dentro do esperado, o 
Cantareira irá chegar em 
abril com volume de 65%, 
segundo o órgão.

A projeção representa uma 
situação pior do que a re-
gistrada em 2013, ano que 
antecedeu a crise hídrica na 
Grande São Paulo, segundo 
o professor do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental do Instituto de 
Energia e Ambiente (IEE) 
da USP, Pedro Luiz Côrtes. 
“Temos prognóstico climá-
tico de um verão com chuvas 
abaixo da média que vem se 

confirmando apesar de um 
início de primavera chuvoso”, 
diz.

De acordo com ele, entre 
2011 e 2020, o Cantareira 
apresentou déficit de chuvas 
em relação à média histórica, 
com exceção de 2015, quando 
houve 5% de superávit no 

abastecimento.
Mesmo assim, Côrtes não 

descarta a possibilidade de o 
Cantareira ter uma recuperação 
em decorrência das chuvas de 
verão, ainda que curta. “En-
cerrado o período de chuvas, o 
[abastecimento] do reservatório 
tende a cair muito.”

Em nota, a Sabesp (Com-
panhia de Saneamento Bá-

sico do Estado de São Paulo) 
afirmou que não há risco de 
desabastecimento na Região 
Metropolitana de São Paulo 
neste momento. “A projeção 
aponta níveis satisfatórios 
dos reservatórios com as 
perspectivas de chuvas do 
final da primavera e início do 

verão, quando a situação será 
reavaliada”, informou.

Os reservatórios que abas-
tecem a Região Metropolitana 
de São Paulo receberam neste 
ano, entre janeiro e outubro, 
em média, 25% menos chuva 
do que no mesmo período em 
2013, ano que antecedeu a 
crise hídrica.

De acordo com a chefe do 

Serviço de Pesquisa Aplicada 
do Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia), a meteo-
rologista Danielle Ferreira, 
a previsão para os próximos 
meses é de chuva abaixo da 
média, entre 5 e 10 milímetros 
menor que o normal para o pe-
ríodo. “As chuvas vão ocorrer, 
mas não o suficiente para 
compensar os meses de es-
tiagem e o último verão mais 
seco do que o esperado”, diz.

A mesma previsão é feita 
pela meteorologista do Cli-
matempo Ana Clara Marques, 
que prevê entre 20% e 30% 
menos chuvas na Grande São 
Paulo entre outubro e março 
do ano que vem. “A preocu-
pação maior é com o próximo 
período seco, a partir de junho 
de 2022, quando os reserva-
tórios podem ficar abaixo do 
volume esperado”, diz.

Desde 2018, quando neces-
sário, a Sabesp abastece o 
Cantareira com água da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul após 
concluídas as obras da inter-
ligação Jaguari-Atibainha e do 
Sistema São Lourenço.

Washington Luiz
Folhapress

O secretário especial de 
Saúde Indígena do Ministério 
da Saúde, Robson Santos, re-
bateu ontem (25) as acusações 
de que o governo teria prati-
cado genocídio contra povos 
originários, em especial os 
yanomamis, na Amazônia.

Ao participar de audiência 
na Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado, Santos 
classificou essa tese como 
“absurda” e argumentou que 
mais da metade dos atendi-
mentos aos indígenas é feita 
por outros indígenas. Isso, na 
avaliação dele, tornaria im-
possível o crime de genocídio.

“Isso [de genocídio] é um 
outro absurdo, porque quando 
se fala isso, considerando que 
52% da nossa força de tra-
balho é indígena, então nós 
não tivemos genocídio, tivemos 
uma guerra étnica”, disse.

A possibilidade de respon-
sabilizar Bolsonaro por ge-
nocídio contra indígenas foi 
cogitada pelo relator da CPI 
da COVID, Renan Calheiros 
(MDB-AL). A intenção era 

apontar o presidente como 
culpado por mortes causadas 
por omissões do governo em 
relação aos indígenas.

Renan abandonou a ideia, 
mas o senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) prometeu 
recentemente que iria denun-
ciar Bolsonaro no Tribunal 
Internacional de Haia pela 
situação dos yanomamis.

Santos afirmou 
que o governo 
prestou o atendi-
mento necessário 
e negou que tenha 
ocorrido a distri-
buição de medi-
camentos sem efi-
cácia para tratar 
a COVID aos povos 
originários.

“Há uma espécie 
de amnésia coletiva, como se 
não tivesse tido pandemia. 
Nem horas/voo existiam nessa 
época, as empresas aéreas 
paradas. As Forças Armadas 
foram fundamentais para que 
a gente levasse atendimento, 
medicamentos para dentro de 
área”, completou.

Sobre a situação dos yano-
mamis, que enfrentam uma 

grave crise de saúde, com a 
proliferação de casos de des-
nutrição infantil e malária, em 
Roraima, o secretário disse 
que não é obrigação do mi-
nistério garantir a segurança 
alimentar dessa população 
e atribuiu essa responsabili-
dade a estados e municípios.

“Fizemos a vigilância nutri-
cional. Não cabe à Sesai [Se-

cretaria Especial de Saúde In-
dígena] segurança alimentar, 
não cabe ao Ministério da 
Saúde a distribuição de cestas 
básicas. Não cabe”, afirmou.

“Existem outros órgãos do 
governo federal e chamo a 
atenção para estados e mu-
nicípios que muitas vezes re-
cuam ante as suas responsa-
bilidades, perante essa popu-

lação. Independente de eu ser 
indígena, onde quer que eu 
esteja, eu sou munícipe. E o 
município e o estado precisam 
fazer sua parte”, completou.

Terra indígena
Com 9,6 milhões de hec-

tares (equivalente a Santa 
Catarina), a terra indígena 
yanomami é a maior do país. 

Quase todas as comunidades 
só são acessíveis por via área.

Lideranças indígenas atri-
buem a calamidade à presença 
de cerca de 20 mil garimpeiros 
ilegais, estimulados pelas rei-
teradas promessas do presi-
dente Jair Bolsonaro de lega-
lizar a atividade.

Reportagem publicada 
pelo jornal “Folha de S.Paulo” 

também mostrou que os atrasos 
no pagamento do Ministério da 
Saúde à empresa de trans-
porte aéreo interromperam os 
voos regulares para atender 
os yanomamis e colocaram em 
risco a saúde de cerca de 28 mil 
indígenas entre os estados de 
Roraima e do Amazonas.

Apesar dessa situação, 
Santos afirmou que “tudo 

que foi possível foi 
feito” e destacou que 
o distrito yanomami 
recebeu R$ 261 mi-
lhões em repasses 
neste ano.

“Foram desti-
nados ao distrito ya-
nomami mais de R$ 
261 milhões, é o dis-
trito que mais recebe 
recursos. Foram R$ 

8,3 milhões só para a compra 
de insumos e equipamentos 
médicos hospitalares, R$ 28 
milhões, em 2020, para freta-
mento de aeronaves; em 2021, 
R$ 29 milhões”, informou.

Outro problema enfrentado 
pela população yanomami é a 
contaminação por mercúrio. 
O garimpo ilegal na região 
cresce a um ritmo acelerado 

desde o início deste ano, con-
forme mostra levantamento 
feito com imagens de satélite 
e fotografias aéreas produ-
zidas no início de abril.

Só no primeiro trimestre 
de 2021 a devastação visível 
correspondeu a 200 hectares, 
cerca de 10% de toda a de-
vastação acumulada em dez 
anos.

Também presente na audi-
ência, o procurador-chefe da 
Funai, Álvaro Simeão, disse 
que o governo tem combatido 
a ilegalidade no distrito com 
operações, mas que encontra 
dificuldades pelo fato de os 
indígenas também se aliarem 
ao garimpo ilegal.

“Os próprios índios, 
muitas vezes, sobretudo na 
região de Surucucu, se aliam 
aos garimpeiros que os ali-
ciam e fazem a defesa dessas 
operações inconstitucionais 
e ilegais de garimpo na 
terra indígena e, inclusive, 
confrontam as operações 
quando elas acontecem. O 
risco é muito grande de haver 
a morte de indígenas nessas 
operações. Isso precisa ser 
considerado”, afirmou.
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Existem outros órgãos do governo 
federal e chamo a atenção para estados 
e municípios que muitas vezes recuam 
ante as suas responsabilidades
Robson Santos, secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde

As chuvas vão ocorrer, 
mas não o suficiente 
para compensar os 
meses de estiagem
Danielle Ferreira, chefe do Serviço de Pesquisa 
Aplicada do Inmet

GERAL

Situação é pior do que 
em 2013, ano que 
antecedeu a crise hídrica 
na Grande São Paulo

Dados mais 
precisos só devem 
ser disponibilizados 
após Censo 2022

Reprodução/Agência Brasil
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Impacto

Saúde indígena

Brasil

Chuva abaixo da média não foi suficiente para minimizar estiagem 

Cantareira chega ao período de 
seca com 17% de capacidade

É absurdo falar em genocídio de indígenas, diz secretário do Ministério da Saúde

Aumento da expectativa 
de vida não considera 
efeitos da COVID-19
Vitor Abdala
Agência Brasil

O aumento da expecta-
tiva de vida ao nascer no 
país em 2020 era de 76,8 
anos, uma alta de 2 meses 
e 26 dias em relação ao 
ano anterior (76,6 anos). 
Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística), no entanto, a 
idade foi estimada caso o 
país não tivesse passado 
pela pandemia de COVID-
19. Portanto, o IBGE não 
considera a crise de mor-
talidade provocada pela 
doença naquele ano.

De acordo com o IBGE, 
sem considerar os efeitos 
da COVID-19, a expectativa 
de vida para os homens era 
de 73,3 anos em 2020. Já 
para as mulheres, a espe-
rança de vida era de 80,3 
anos, no ano.

Para os nascidos em 
2019, a expectativa era 
viver, em média, até 76,6 
anos. Em cinco anos, a ex-
pectativa de vida subiu 1,3 
ano, ao passo que em dez 
anos houve um crescimento 
de 3,3 anos.

O IBGE explicou que 

uma análise do aumento 
de mortes acarretado pela 
pandemia para o Brasil e 
cada unidade da Federação 
foi feita na publicação das 
Estatísticas do Registro 
Civil, na semana passada.

A expectativa de vida é 
parte da pesquisa chamada 
Tábuas de Mortalidade, que 
são calculadas a partir de 
projeções populacionais, 
baseadas nos dados dos 
censos demográficos.

“Após a divulgação dos 
resultados de cada Censo 
Demográfico, o IBGE ela-
bora novas tábuas de 
mortalidade projetadas. 
As últimas tábuas foram 
construídas e projetadas a 
partir dos dados de 2010, 
ano de realização da úl-
tima operação censitária 
no Brasil. 

Da mesma forma, um 
novo conjunto de tábuas de 
mortalidade será elaborado 
após a publicação dos resul-
tados do Censo 2022, quando 
o IBGE terá uma estimativa 
mais precisa da população 
exposta ao risco de falecer e 
dos óbitos observados na úl-
tima década”, informa nota 
do IBGE.



No Instagram, perfis literários ganham espaço 
em Campo Grande e incentivam a leitura
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Beatriz Magalhães

Perfis literários no Instagram, 
conhecidos como bookstagrans, têm 
unido leitores na rede e mostrado 
que as pessoas gostam, sim, de ler, 
e os números de algumas contas 
chegam a impressionar. É o caso 
da engenheira cartógrafa Christiane 
Akie, 34 anos. O perfil no Instagram 
conta com 36,9 mil seguidores, e 
tende a crescer ainda mais.

A dona do @chrisakie conta 
que começou a postar sobre livros 
quando seu perfil ainda era pessoal, 
mas diz que quando percebeu já 
estava grande. “Em 2016 comecei 
a postar sobre minhas leituras 
despretensiosamente, comentando e 
fazendo desafios fotográficos. Assim, 
os livros acabaram dominando a 
minha conta.”

Na rede social Chris comenta 
sobre suas leituras, posta seus 
resumos e resenhas e, de vez em 
quando, deixa o feed ainda mais 
bonito com fotos ou vídeos da filha de 
3 anos, a Cecília. “O Instagram é um 
hobby, mas de vez em quando consigo 
pegar alguns trabalhos. Tento ler nas 
horas vagas, que no caso são almoço 
ou antes de dormir. Pelo menos 30 
minutos por dia. E para produzir 
o conteúdo, fotografo e gravo nos 
fins de semana”, conta Chris sobre 
como consegue trabalhar, maternar 
e ainda alimentar o perfil literário. 
“Não imaginei que conseguiria tantos 
seguidores, nem que poderia ter 
parcerias ou fazer publicidade com 
isso”, acrescenta.

Fomento à leitura
Um perfil literário acaba 

incentivando leitores a lerem ainda 
mais. Além disso é uma boa para 
quem está indeciso em algum título 
ou realmente não sabe qual será a 
próxima história, é o que acontece 
com a jornalista Carine Ferrari, que 
acompanha vários IGs literários há 
cerca de seis anos. “Eu gosto de 
acompanhar bookstagram porque 
me mantém informada sobre os livros 
que eu gosto ou que eu quero ler. 
Além disso, os perfis também me 
ajudam muito a definir novas leituras 
e até me inspiram quando eu estou 
com ressaca literária.”

E, para dar aquele gás ainda 
maior aos leitores, a Chris montou 
um grupo de leitura coletiva com 
uma outra amiga. “Eu sempre gostei 
de participar de leituras coletivas e 
um dia estava conversando com a 
minha amiga Pam, e decidimos ler 
‘Orgulho e Preconceito’ juntas. Mas 
daí pensamos: e se lermos com mais 
gente?”

Foi assim que nasceu o grupo 
“#LendoClassicosCP” no WhatsApp, 
que conta com 145 participantes de 
todo os lugares do Brasil.

“Muita gente tem receio em ler 
clássicos, por causa das leituras 
obrigatórias do Ensino Médio, ou 
por causa do pensamento de que 
os clássicos têm uma linguagem 
difícil. Por isso decidimos fazer a 
leitura coletiva para nos desafiarmos 
a ler os clássicos e também para 
sairmos da nossa zona de conforto, 
e assim, podemos nos surpreender 
com histórias incríveis”, argumenta 
a influenciadora.

De acordo com a Chris, o público 
que mais consome seu conteúdo é 
de São Paulo (SP), seguido por Rio 
de Janeiro (RJ), e por fim Campo 
Grande (MS).

“Acredito que as pessoas estão 
lendo mais e que a pandemia acabou 
influenciando um pouco nisso. 
Acredito também que os livros 
estão mais acessíveis hoje em dia, 
e as próprias redes sociais ajudam 
muito”, pontua.

Como tudo tem um custo, e como 
a influencer é assídua na leitura, e 
precisa estar sempre com conteúdo 
novo, Christiane investe, em média, 
R$ 100 por mês, com livros. “Já não 
gasto muito com equipamentos hoje 

No Instagram, perfis literários ganham espaço 
em Campo Grande e incentivam a leitura

BooksBooksBooksBooks

Amigas há um bom tempo, a advogada Nathally 
Porto, de 24 anos, e a colega de profissão Thais 
Gadelha, de 26 anos, sempre gostaram de ler e 
tinham a leitura como um momento prazeroso na 
vida, então as duas decidiram criar juntas um 
perfil de livros. 

“A Thais sentia falta de falar sobre esse assunto 
que é tão presente para nós, mas que não é muito 
comum no nosso meio, e não encontramos muitas 
pessoas com quem trocar sobre isso. Então ela 
disse que queria fazer o IG [perfil] para escrever 
as resenhas, e como temos uma vida cheia de 
compromissos, ela me convidou para dividirmos 
essa tarefa”, explica Nathally sobre o nascimento 
do @livrosefirulas

De acordo com elas, o perfil literário acabou 
fortalecendo a amizade e as aproximando ainda 
mais.

“No IG nós duas postamos tanto stories quanto 
resenhas. Nos dividimos em todas as funções. 
Postamos também sobre séries e fizemos vídeos 
para o Reels, dividindo mais nosso dia a dia. 
Nosso objetivo com o perfil literário é levar a 
leitura para as pessoas, dar dicas de livros e 
incentivar quem ainda não tem esse hábito, 
mostrar que o universo da leitura é algo incrível e 
pode nos fazer viajar”, afirma Thais.

As duas buscam produzir os conteúdos sem 
roteiro, as resenhas são de livros que elas estão 
lendo no momento e tudo é bem natural, isso para 
que o que é uma diversão não se torne o peso de um 
trabalho rotineiro.

“Na verdade, a parte mais difícil são as 
fotos. Escrever é o de menos para nós duas, mas 
organizar para tirar as fotos padronizadas e com 
a estética legal é o que mais dificulta a vida”, 
conclui Nathally.

em dia porque já comprei nos anos 
anteriores. Mas já investi em celular, 
câmera e iluminação. Ah, e alguns 
itens para decorar as fotos”, conta.

Ela conta ainda que, em alguns 
meses, as leituras não rendem tanto 
e ela consegue ler cerca de três livros, 
mas em outros meses ela consegue 
acabar com uns cinco livros, dando 
uma média de 100 livros por ano.

“Meu objetivo é continuar 
espalhando minhas experiências 
de leituras, fazer as pessoas se 
apaixonarem por livros e tentar 
influenciar a minha filha”, conclui a 
criadora de conteúdo.
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PENSAMENTO DO DIA 

FILA     

PERSISTÊNCIA        

TELONA II           

DROPS             

NA LEMBRANÇA              

NÃO CONCORDO               

RUBRONEGRO 

INVESTIMENTO     
TELONA EXTREMOS   

EXTREMOS II    

BICUDOS 

Quem pensa positivo vê o invisível, sente o intangível e 
consegue o impossível.   

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Antônio Carlos Videira, comprou dois helicópteros da em-
presa Helibras Helicópteros do Brasil S/A, no valor de R$ 
64 milhões. As aeronaves auxiliarão no patrulhamento das 
fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Segurança Pública só 
se resolve com investimento.   

Com pré-estreia na terça, 23, e início oficial nesta 
quinta, 25, o 12º Festival Varilux de Cinema Francês 
está oferecendo, até 08 de dezembro, ótimas produções 
da sétima arte no Cinemark. O filme de abertura foi um 
belo cartão de visitas: “Délicieux” (Delicioso), de Éric 
Besnard, sobre ambientes e sentimentos pré-Revolução 
Francesa. A obra, lançada em setembro, conta a história 
de um cozinheiro desempregado e sofrido que decide 
transformar uma pousada em experiência gastronômica 
para todas as classes socioeconômicas.   

No Chile, a temperatura política anda altíssima 
graças à polarização da preferência dos eleitores 
entre direita e esquerda. A disputa presidencial vai 
para o 2º turno. No 1º, o direitista José Antonio Kast 
(55, Partido Republicano), chamado de “Bolsonaro 
chileno”, levou pequena vantagem: 27,9% dos votos 
contra 25,8% do esquerdista Gabriel Boric (35, Con-
vergencia Social). É o resultado mais apertado desde 
1999. Pela primeira vez, os partidos mais tradicionais 
do país ficam de fora da decisão, desde o fim da di-
tadura de Augusto Pinochet (1973-1990).   

Se a direita da América Latina vibra pela vitória 
de Kast sobre Boric no 1º turno, a esquerda do con-
tinente faz a festa para o triunfo de Karol Cariola 
(34), militante do Partido Comunista do Chile, a 
deputada federal mais votada nas eleições parla-
mentares do País. Cariola tem tradição nas lutas do 
movimento estudantil, é obstetriz (matrona) e tem 
amplo e reconhecido trabalho de base, inclusive nas 
mobilizações para auxílio às vítimas de terremotos 
que atingiram o Chile.   

O Republicanos tem grandes ambições para 2022. Quer 
aumentar a sua bancada nas assembleias legislativas e no 
Congresso Nacional. Vem garimpando nomes nos Estados 
para formar chapas. Um deles é o do pastor evangélico sul-
-mato-grossense Wilton Acosta, 51, dirigente estadual da 
sigla. Em Brasília, na terça-feira, 23, Acosta reuniu-se com 
o presidente nacional do partido, Marcos Pereira (ES), com 
o bispo Robson Rodovalho (GO), da Sara Nossa Terra, e os 
vereadores Betinho Santana (CG-MS), Edson Tozetto (São 
Gabriel do Oeste-MS) e Fábio Luis (Dourados-MS). Acosta 
fará nova tentativa de conquistar uma vaga na Câmara dos 
Deputados. A 2018, esteve bem perto.   

Um detalhe enriquecedor do Festival Varilux: a edição 
deste ano presta homenagem ao inesquecível e galante 
ator Jean Paul Belmondo, que morreu em setembro, aos 88 
anos. O cinema francês tem muitos admiradores em Campo 
Grande. Um deles, o ex-secretário de Cultura Américo Ca-
lheiros, foi à pré-estreia e aproveitou para cumprimentar 
Márcia Saddi Chaves, diretora da Aliança Francesa de 
Campo Grande, organizadora local do Festival Varilux.   

Vai começar a debandada. O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, enfim, vai filiar-se ao PL (Partido Liberal), 
no próximo dia 30, depois de dois anos sem partido. Como 
por estas bandas o que mais se tem é gente que adora o 
poder, o PL deve passar a ser um dos maiores partidos 
do Estado. Para um bom entendedor, meia palavra basta.   

Genial. Essa é a palavra que define o dramaturgo romeno 
Eugène Ionesco. Nascido em 26 de novembro de 1909, em 
Slatina, construiu sua sólida carreira teatral na França, 
criando o teatro do absurdo. Morreu em 28 de março de 
1994, em Paris. Deixou, além das obras “A Cantora Careca” 
(1949), “A Lição” (1951), “As Cadeiras” (1952), “O Novo In-
quilino” (1963) e “O Rinoceronte” (1950), esta frase: “São 
os inimigos da história que acabam por fazê-la”. 

O desembargador Sérgio Martins viajou para Montevidéu 
convencido de que vai festejar em terras uruguaias mais 
um título do Flamengo pela Libertadores da América, na 
decisão contra o Palmeiras. Contudo, o zeloso magistrado fez 
questão de embarcar deixando um aviso a quem interessar 
possa: “Estou gastando cinco dias do meu direito a licenças 
compensatórias, pelos meus plantões, para ver o jogo”. Por-
tanto, despesas pagas com dinheiro do próprio bolso.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Sérgio Moro quer ficar bem à vontade como pré-candi-
dato do Podemos à presidência da República e está a todo 
vapor na tentativa de tomar o lugar de Ciro Gomes (PDT) 
na fila de postulantes à terceira via. Capricha no discurso 
e até nas aulas de fonoaudiologia para driblar a voz que 
muitos comparam à de um pato. O ex-juiz da Lava Jato e 
ex-ministro colocou Lula (PT) e Bolsonaro (sem partido) 
em sua alça de mira e anda acenando para o PSDB.   

A secretária de Educação do Estado, Maria Cecilia da Motta, e o reitor da 
UFMS, Marcelo Turine.   

Os empresários Rodrigo Ferzeli e Marcelo Provenzi. 

O empresário Camilo Zahran Georges com a esposa, Fernanda, e a mãe, 
Ana Karla Zahran. 

Hoje se encerra, em Campo Grande, a 24ª Conferência da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), com presença de mais de 
três mil pessoas de todo o País. Na foto, o deputado estadual Lidio Lopes 
(Patriota-MS) e a presidente da Unale, deputada Ivana Bastos (PSD-BA).   

Um grupo de advogados que apoiaram o recém-
-eleito presidente da OAB, Bitto Pereira, já defende 
o sucessor do desembargador Claudionor Duarte no 
Tribunal de Justiça, em sua aposentadoria compul-
sória na magistratura ao completar 75 anos. Já falam 
no secretário de Estado de Fazenda, advogado Felipe 
Mattos, que é especialista em Direito Tributário.   

Desastrosa a entrevista de Lula na Espanha a duas 
jornalistas muito bem-informadas. Comparar os mandatos 
da extraordinária Angela Merkel (67) com os sucessivos 
mandatos de José Daniel Ortega (76), ditador da Nicarágua, 
que prendeu sete candidatos à presidência, logo, foi “eleito” 
democraticamente aos olhos do PT, foi o fim da picada!   

Desembargadores do TJMS: Nélio Stábile, o presidente do TJMS, Carlos 
Eduardo Contar, e o futuro presidente, Sérgio Martins.   

Divulgação

Fotos: Arquivo
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Transcine encerra Parques de Campo 
Grande com exibições no Jacques da Luz
Este é o quinto 
parque da 
Capital que 
recebeu a visita 
do cineclube
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Há 30 anos Freddie Mercury Há 30 anos Freddie Mercury 
perdia a luta contra o HIVperdia a luta contra o HIV

Marcelo   Rezende

Foi no dia 24 de novembro de 1991 que o 
mundo da música perdeu uma das vozes mais 
poderosas da história do rock. Morria o cantor 
Freddie Mercury, nome artístico de Farrokh 
Bulsara, vítima de complicações da Aids. Me 
lembro bem de que, por meio da extinta revista 
“Bizz”, especializada em música, ele havia 
assumido publicamente que tinha a doença na 
véspera da sua morte, em Londres. Mercury 
optou por não tornar a sua condição pública 
para proteger as pessoas mais próximas do 
assédio da imprensa. Os integrantes da banda 
e os amigos mais chegados sabiam o que o 
artista tinha muito antes de ele falecer.

Nascido na cidade de Stone Town, atual Tan-
zânia, no dia 5 de setembro de 1946, ele foi edu-
cado na St. Peter Boarding School, uma escola 
inglesa perto de Bombaim (ou Mumbai). Nessa 
época, ele começou a ser chamado de Freddie. 
Aos 18 anos, por conta de uma revolução em 
seu país natal, ele se mudou com a família para 
a Inglaterra, onde estudou design na Ealing Art 
College. Em 1970, montou uma banda com o 
guitarrista Brian May, o baixista John Deacon 
e o baterista Roger Taylor. Nascia o Queen, que 
se tornaria uma das maiores bandas de rock de 
todos os tempos. Que consta entre as minhas 
cinco bandas preferidas.

Durante sua carreira com o Queen, Mercury 
realizou mais de setecentos concertos ao redor 
do mundo. Como compositor, Mercury criou a 
maioria dos grandes sucessos da banda, como 
“We Are the Champions”, “Love of My Life”, “Bo-
hemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “Don't 
Stop Me Now”, “I Want to Break Free”, “Radio Ga 
Ga”, entre tantas outras canções inesquecíveis.

Curiosidades
Bohemian Rhapsody
A música “Bohemian Rhapsody” foi lan-

çada no dia 31 de outubro de 1975. De acordo 
com um amigo próximo de Freddie, o cantor 
demorou mais de dez anos para finalizar a 
música. Quando um repórter perguntou a ele 

sobre o significado da icônica música “Bohe-
mian Rhapsody”, Freddie Mercury respondeu 
que a letra não tinha significado algum e não 
passava de uma porção de bobagens reunidas 
para fazer rima.

O clipe da música é considerado um dos 
primeiros da história. A ideia não era fazer 
um clipe como conhecemos hoje; eles fizeram 
um vídeo para ser exibido no programa “Top 
of the Pops”, exibido na BBC naquela época. 
A banda demorou mais de três semanas e 180 
sessões de gravação para que ela ficasse como 
eles queriam. O vídeo foi gravado em 4 horas, 
sem ensaio e custou três mil e quinhentas 
libras. Ela foi escrita pelo próprio Freddie 
Mercury em vários pedaços de papéis que ele 
usava para fazer anotações.

Na telona
“Bohemian Rhapsody” (2018) foi também o 

nome do filme sobre o grupo, que ganhou reco-
nhecimento público ao retratar o nascimento e 
a ascensão da banda. Protagonizado por Rami 
Malek, o longa conta a história do Queen e de 
seus integrantes. Sem dúvida, a produção foi um 
sucesso, e foi premiada com quatro estatuetas 
do Oscar. Porém alguns biógrafos e fãs da banda 
não perdoaram e apontaram alguns erros na 
produção. Em “Bohemian Rhapsody”, o sucesso 
do Queen “We Will Rock You” foi escrito e gravado 
em 1980. Contudo, na realidade, a música foi 
gravada anos antes, em 1977, e lançada no disco 
“News of the World” (1977).  Como retratado pelo 
filme, o show do Queen no Rock in Rio aconteceu 
em meados dos anos 1970, quando o grupo estava 
no auge; Freddie Mercury adota seu conhecido 
bigode e está com a noiva Mary Austin (Lucy 
Boynton). No entanto, a apresentação no festival 
não aconteceu nessa época. Na realidade, o show 
do Queen no Rock in Rio aconteceu em janeiro 
de 1985, momento no qual Mercury já havia se 
separado da noiva havia dez anos e já possuía 
o bigode como característica há muito tempo.
Freddie Mercury segue sem substituto à altura.

Marcelo Rezende

Hoje finaliza a edição Par-
ques de Campo Grande do 
cineclube Transcine – Cinema 
em Trânsito. O último espaço 
a receber o projeto é o Parque 
Jacques da Luz, que terá exi-
bição às 18h. Durante o dia, 
será ministrada oficina de 
vídeo na Escola Estadual Pro-
fessora Izaura Higa. Toda a 
programação é gratuita.

Trabalhos surpreendentes
Mariana Sena, produtora 

audiovisual e idealizadora 
do projeto, comentou que o 
resultado final do projeto 
surpreendeu pela qualidade 
dos vídeos criados pelos jo-
vens participantes da oficina. 
“Foi legal esse projeto, nós 
fomos em várias periferias 
aqui de Campo Grande, ten-
tamos atingir quatro zonas: 
zona norte, zona leste, zona 
sul, zona oeste. Tentamos dar 
uma caminhada, uma viajada 
na Capital e descobrimos vá-
rias Campo Grandes, foi bem 
legal”, aponta Mariana.

“O resultado das oficinas 
dos alunos foi surpreendente, 
em cada escola, cada lugar 

que nós fomos foram feitos 
vídeos muito bons, muito inte-
ressantes, cada um dentro da 
sua realidade, dentro da pos-
sibilidade também, mas eles 
já nascem sabendo mexer em 
celular, o audiovisual já está 
dentro deles, eles só tem que 
ser direcionados pelo olhar 
mesmo, a gente mostrou ci-
nema mudo pra eles, a his-
tória do cinema e explicamos 
narrativa e eles tiveram uma 

outra forma de ver a imagem, 
tanto que tem uns vídeos ma-
ravilhosos de alunos de cada 
região”, explica Mariana.

Um novo olhar
De acordo com Mariana 

Sena, os jovens saem das ofi-
cinas com novas perspectivas 
sobre as produções audiovi-
suais. “Nós atingimos pelo 
menos uns 100 alunos, no 
início era para ser realizado 

para a comunidade em geral, 
mas não conseguimos. En-
tramos nas escolas e conse-
guimos formar turmas. São 
alunos a partir de 15 anos, do 
Ensino Médio. Eles são muito 
empolgados e gostam muito 
de trabalhar com o audiovi-
sual, eles se interessam por 
essa área, por várias ques-
tões. Depois da pandemia 
tudo virou audiovisual, então, 
após saírem da oficina eles 

entendem mais sobre esse 
olhar do cinema, o olhar do 
audiovisual”, finaliza a pro-
dutora audiovisual.

O Transcine completou na 
última quarta-feira (24) nove 
anos de sua primeira exibição, 
feita na antiga rodoviária. O 
projeto ofereceu oficinas de 
audiovisual, e atingiu o número 
de 100 alunos participantes.

Hoje serão exibidos filmes 
do início do cinema, produ-

ções do fim do século 19 e 
início do século 20: documen-
tários dos irmãos Lumière; 
“Viagem à Lua”, de George 
Méliés; “O Homem com a Ca-
beça de Borracha”, de George 
Méliés; “O Grande Roubo do 
Trem”, de Edwin Porter; “As 
Consequências do Feminino”, 
de Alice Guy; “O Diário de 
Glumov”, de Sergei Eisens-
tein; e “Um Cão Andaluz”, de 
Luis Buñuel e Salvador Dalí.
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Fotos: Divulgação

O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 25/11

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 você vai ter que apelar para 
o seu charme se quiser melhorar o convívio com os 
colegas de trabalho. Há sinal de alguns desafios pela 
frente e pode pintar briga mais séria, seja com amigos ou 
com outras pessoas mais próximas, principalmente no 
romance. A dica é confiar na sua força, mas sem exagerar 
e acabar passando por cima dos outros.

Sextou, Touro, mas vai ser preciso adiar a diversão 
e redobrar o esforço se quiser cuidar das tarefas de 
rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja 
em home office ou de outra maneira, vá em frente, 
mas não baixe muito a guarda. Para diminuir as 
cobranças, o jeito é se enfiar em um lugar quieto, 
bem longe da algazarra da família. 

A comunicação continua inspirando cuidados nesta 
sexta, Gêmeos, e embora possa contar com seu 
raciocínio rápido em alguns momentos, é melhor 
não marcar bobeira. Só tenha cuidado na hora de se 
expressar, escolha as palavras com cuidado e confira 
duas vezes antes de enviar um e-mail pra não esquecer 
nada importante nem pagar mico. 

Assuntos envolvendo dinheiro seguem em alta, mas você 
pode ter alguns imprevistos e até prejuízo nessa área se 
não tiver cuidado. Como não adianta ficar reclamando 
sem fazer nada, o jeito é mostrar empenho e ralar 
dobrado pra dar conta do serviço, de um jeito ou de 
outro. Se tem planos para fazer compras, concentre-se na 
qualidade e na durabilidade para fazer um bom negócio.

Sextou, Leão, e apesar da Lua brilhando toda feliz 
em seu signo, há sinal de muitos desafios pela 
frente antes de encerrar a semana! Como você 
adora dar ordens, vale a pena vigiar suas atitudes 
para não exagerar e bater de frente com os colegas 
no trabalho. E pode se preparar para alguns 
problemas em casa também...

Sextou, Virgem, mas a Lua ainda pede cautela, tanto na 
vida profissional quanto em outras áreas mais pessoais. 
Seu jeito mais fechado pode dificultar um pouco na hora 
de lidar com os colegas no trabalho, mas tente ceder em 
alguns pontos e busque o equilíbrio. Pra fugir de roubada, 
o jeito é ouvir seu sexto sentido, tá? A saúde pede mais 
cuidados, então respeite seu corpo e diminua o ritmo.

Sextou, meu bem, e o desejo de reunir os amigos e 
matar a saudade de todo mundo vai dar as cartas. 
Mas, primeiro, vai ser preciso redobrar os esforços no 
serviço para não se distrair no meio do caminho.
Misturar amizade e dinheiro não é a melhor ideia pra 
hoje, por isso, se alguém pedir um empréstimo, saia 
de fininho e finja que não é com você, tá?

Você vai fechar a semana com muitos sonhos e projetos 
ambiciosos, mas é melhor pisar no freio em alguns 
momentos. Não vai ser tão fácil deixar as coisas em 
ordem, botar o serviço em dia, rever alguns planos, 
pensar no que deseja para o futuro e até fazer alguns 
ajustes mais concretos. Isso porque há sinal de tensão 
no serviço, especialmente se rolar cobranças.

 O seu lado aventureiro segue a todo vapor nesta 
sexta, e você vai sonhar com altas aventuras. Errado 
não tá, mas sua atenção pode ficar um pouco 
dispersa, então é melhor gastar o excesso de energia 
sem colocar a saúde em risco. Pode ser divertido 
fazer um passeio ao ar livre e praticar esportes, desde 
que respeite os seus limites, ok?

Sextou, Caprica, e seu sexto sentido estará afiado, 
ainda mais se anda buscando novos rumos para 
o futuro. Para consultar as energias do universo e 
saber se está no caminho certo. Analise os fatos e 
o comportamento das pessoas ao seu redor porque 
pode pintar uma briga feia com alguém do seu 
círculo mais íntimo, principalmente um amigo.

Seu lado sociável segue em alta, mas os 
relacionamentos também reservam desafios, inclusive 
no trabalho. Pode fazer alguns contatos interessantes, 
mas há sinal de concorrência pela frente e alguém 
pode tentar te passar para trás. Depois do trabalho, um 
passeio rápido ao ar livre pode ser uma boa ideia para 
se acalmar. 

Talvez tenha que encarar alguns sacrifícios e muito 
trabalho duro nesta sexta, Peixes, mas a semana tá 
acabando e vale a pena fazer um esforço final para 
conseguir o que deseja! Não vai ser fácil manter o 
foco no trabalho, mas sua dedicação tem tudo para 
impressionar, e se tiver que encarar horas extras, saiba 
que a saúde também vai pedir mais cuidado.

Telinha

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Osvaldo oferece sua casa para colocar os 
móveis do salão. Cora afirma a Nunes que 
Flávia não é a comissária que estava no aci-
dente de avião. Neném se culpa por Nedda ter 
perdido seu salão. Marcelo questiona Carmem 
sobre a morte do marido de Paula. Joana se de-
cepciona ao saber que Guilherme não pretende 
se separar de Rose. Nunes e Prado falam para 
Guilherme que Flávia pode estar envolvida em 
um furto e pedem que ele a reconheça pela foto. 
Cora manda seus irmãos encontrarem Flávia. 
Rose desiste ir à casa de Neném. 

Mel pede à mãe que um dia Leo vá brincar em 
sua casa. Albieri insiste que Leo não vá à praia 
por causa da mancha. Jade compra a erva no 
mercado e toma o chá escondida. Said dá um novo 
colar com jade para a esposa. Dalva chora quando 
Mel conta que Leo tem um mancha no mesmo 
local que o pai. Maysa acha que ela inventou um 
amigo imaginário. Ali conta histórias do profeta. 
Dunia invade a casa acusando Ali de dar mais 
presentes à outra esposa. Abdul é chamado para 
conciliar. Latiffa pede ao marido que jamais tenha 
outra esposa.  

Pilar ajuda Luísa a retomar seu ânimo. 
Caxias avisa que o Conselho de Ministros per-
mitiu que Pedro fosse à guerra como coman-
dante em chefe. Borges faz negócios escusos 
com Tonico, e Nélio os observa. Luísa retoma 
as atividades da Sociedade das Camélias. 
Dolores vai ao ateliê de Zayla. Lota flagra a 
armação de Batista, Lupita e Quinzinho. Ba-
tista declara seu amor por Lupita. Nélio revela 
a Dolores que Tonico tem um caso com Zayla. 
Batista tenta fugir com Lupita, mas Lota e 
Bernardinho prendem o barão. 

Cobra se esquiva dos golpes de Duca no ringue 
e Jade se irrita. Pedro apressa o chaveiro e diz que 
Karina está presa no apartamento. Joaquina co-
mete um erro, mas Edgard consegue recuperar seu 
plano para resgatar a família de Cobra. O chaveiro 
se recusa a abrir a porta sem o pagamento e Pedro 
se desespera. Cobra descobre que sua família não 
está mais no ginásio e parte para cima de Duca no 
ringue. Heideguer percebe a armação do lutador 
e exige que seus capangas encontrem Quitéria e 
os filhos.  Karina teme pela vida de Gael com a 
proximidade da luta demonstrativa com Lobão.

Dulce Maria chora e o Padre Gabriel conversa 
com a carinha de anjo para tentar ela dar uma 
chance para ver que Nicole é uma nova pessoa. 
Estefânia encontra uma aliança em um doce de 
caramelo londrino e Vitor se ajoelha para pedir a 
namorada em casamento. Dulce Maria sonha mais 
uma vez com a mãe, Teresa. Estefânia conta para 
Dulce Maria e Gustavo que ganhou uma aliança de 
noivado, mas que ainda não sabe se aceita ou não. 
Pascoal leva Zeca e Zé Felipe para pescar.  Flávio 
investiga como Silvana pode perder a guarda 
provisória da adoção de Emílio.  

Bárbara fica abalada quando a médica revela 
que uma nova gestação é impossível. Santiago 
avisa a Christian/Renato sobre o diagnóstico 
irreversível de Bárbara e informa que a filha 
está indo em direção a Búzios. Nicole conta a 
Rebeca que Christian/Renato tem um filho fora 
do casamento. Christian/Renato salva Bárbara. 
Joy rejeita Ravi. Rebeca fica surpresa ao encon-
trar com Felipe em Búzios, e os dois se beijam. 
Túlio fica sabendo que Rebeca esteve com Felipe 
em Búzios. Rebeca conta para Túlio que Renato/
Christian tem um filho fora do casamento.  

Novelas Novelas Novelas 

Isis Valverde e Marina Ruy Barbosa posaram nos bastidores das gravações da campanha de 
fim de ano da Globo, “Hoje é um novo dia”, que reuniu boa parte do elenco da emissora. O tema 
das vinhetas, que vão ao ar a partir da próxima quarta-feira, dia 1° de dezembro, nos intervalos 
da programação, será o reencontro. “Eu, quando entrei no set, fiquei emocionada porque não 
via uma equipe tão grande reunida há muito tempo”, conta Isis.

Isis Valverde e Marina Ruy Barbosa posam nos bastidores 
das gravações da campanha de fim de ano da Globo

Pai amoroso como o Ravi de ‘Um Lugar 
ao Sol’, Juan Paiva é chamado de 
‘paizão’ pela mulher na vida real

Na vida real, Juan, de 23 anos, é chamado de “paizão de verdade” 
por sua mulher, a estudante Luana Souza, com quem está há oito 
anos. O ator se tornou pai de Analice, hoje com 6 anos, ainda 
adolescente, aos 16. Após atuar em tramas como “Totalmente 
Demais” (2015) e “Malhação: Viva a Ddiferença” (2017), ele é 
um dos destaques da novela das nove. “Fico muito feliz em vê-lo 
conquistando esse espaço com seu trabalho”, diz a mulher do ator. No 
último Dia dos Pais, Luana se declarou para o marido no Instagram: 
“Feliz Dia dos Pais a todos os papais de verdade. Especialmente pra 
esse cara. Agradeço a Deus pelo papai que você é pra nossa princesa, 
o fruto do nosso amor. Um paizão de verdade, e tenho certeza que é 
o reflexo do que você recebeu. Obrigada por ser tão incrível pra nós, 
obrigada por toda essa dedicação admirável”, escreveu ela.

‘O Cravo e a 
Rosa’ reestreia 
em novo horário

A partir do dia 6 de dezembro, clássicos das 
6 e das 7 serão reexibidos logo após o Jornal 
Hoje. Para abrir esse novo ciclo, “O Cravo e 
a Rosa” voltará à programação da Globo e 
estreará esse novo horário em grande estilo.  
A novela de Walcyr Carrasco foi exibida pela 
primeira vez em 2000 e conquistou o coração 
do público. De lá para cá, esse sucesso da 
teledramaturgia brasileira vem angariando ainda 
mais fãs a cada reexibição. A novela é baseada 
no clássico shakespeariano “A Megera Domada” 
e ambientada nos anos 1920. A trama narra o 
romance entre o caipira Petrucchio (Eduardo 
Moscovis) e a temperamental – e bem-nascida – 
Catarina (Adriana Esteves). Os dois se uniram 
por um casamento arranjado, mas o sentimento 
entre os dois definitivamente não veio junto com 
as alianças. Catarina é à frente de seu tempo: 
tem ideias feministas e quer viver de forma 
independente, sem se casar. 
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do 
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

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 

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

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

MONTE CASTELO 

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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 

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 

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 

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

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 

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

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

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 

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 

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 142,03m² 
- Sala, 3 Dormitórios Sendo 
Um Apartamento/Ae E Dois 
Quartos (um C/Ae),  Ba-
nheiro, Cozinha/Ae, Área 
De Serviço, Quarto Empre-
gado, Banheiro De Serviço 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localização 
Privilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite 
E 2 Quartos, Todos Com 
Armários, Banheiro Social, 
Cozinha Planejada, Área 
De Serviço C/ Armário, Ga-
ragem C/ Excelente Locali-
zação. 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

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

Uma casa em Anhandui 
- MS sendo 5 peças , es-
criturada metragem 15x45 
mt. Valor R$ 50.000,00 . 
Informações: 99827-5873. 

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 

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 

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

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

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 

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

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.

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

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

CENTRO
Salas Comerciais Em Prédio 
Comercial Com Excelente 
Localização Na Rua Pedro 
Celestino Sub Esquina Com 
Av Afonso Pena. Dois Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 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. Tre-
ze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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 

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

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

VENDO ONIX 1.4 MT.LTZ 
UNICO DONO 60 MIL 

KM 
2016/2016. R$ 52.000. F: 
99981-1458 Particular. 

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

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

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

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.

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

 STRADA 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.

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 + 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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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

KA SE AT 1.5 HA C
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 26873 
QQH9165 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

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

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRANCO 
43079 OOT0112 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze 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
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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

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

 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 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

GOL 1.0L 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

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

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

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

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

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.

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CERATO 1.6 EX3 SEDAN
CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

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 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
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 Gasoli-
na TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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@terra.
com.br 

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

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 

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 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

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

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

SANDERO STEPWAY 
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

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 OROCH DYNA 
2.0 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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

HB20 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

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

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

HB20 1.6 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, diária, 
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 

DIARISTA IRONILDA
Faço faxinas em residên-
cias, apartamentos, es-
critórios e clínicas. Lavo e 
passo roupas a domicílio 
Facebook: Diarista Ironilda. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99257-2359 

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

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
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ALEX AUTO CENTER
Trabalhamos com linha 
leve, pesada, agrícola, in-
jeção eletrônica, troca de 
óleo, suspensão, motor 
e etc. Serviço diferencial. 
Atendemos 24 horas Si-
drolândia e Região. Ligação 
e WhatsApp (67) 99655-
8675/ (67) 99161-1168 

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 

FRAN LAVA CAR
 Fazemos serviços de lava-
gem completa, o único da 
Região do Nova Lima que 
aceita cartão, funciona-
mento de segunda a sába-
do aos Domingos só com 
agendamento. Av. Gualter 
Barbosa, 1072 Nova Lima 
Contato: (67) 99121-1582/ 
(67) 99930-2244 

JÚNIORCLEAN 
LIMPEZA A SECO & 

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

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

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 

PRIMÍCIAS PRESTADO-
RA DE SERVIÇOS

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

JLPV CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções, reformas e instala-
ções. Serviços do básico 
ao acabamento para sua 
Casa ou Empresa. Serviço 
de Qualidade e pontuali-
dade Ligação e WhatsApp 
(67) 99824-1472/ (67) 
99939-8308/ (67) 99199-
6885

ELETRICISTA/ TÉCNICO 
CREDENCIADO

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

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

ZELAR PAISAGISMO
Trabalhamos com paisa-
gismo e jardinagem. Orça-
mento sem compromisso. 
Serviço de qualidade e cre-
dibilidade Ligação e What-
sApp (67) 99294-4272 
Marcelo

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 

DIARISTA & PERSONAL 
ORGANIZER

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

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

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

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 

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 

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. 

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

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

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

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

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 

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

PRESTADOR DE SER-
VIÇOS

Sou prestador de serviços 
em reformas, manutenção, 
pedreiro, azulejista, pin-
turas residências, comer-
ciais, elétrica residencial 
e comercial. Tenho MEI 
Ligação e WhatsApp (67) 
99247-7807 Jeferson 

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

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

MOURA GLASS  
Produção e manutenção 
em esquadrias de alumínio, 
box, espelhos, fechamento 
de sacada e vidros tem-
perados. Ligação e What-
sApp: (67)9 9125-8196 
Moura

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

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 

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

ANDERSON DO ALICER-
CE AO ACABAMENTO

Trabalhamos com peque-
nas e grandes obras do 
projeto ao acabamento, 
construção de casas, pis-
cinas e reformas em geral. 
Responsabilidade, quali-
dade e profissionalismo. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99349-8725

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 

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 orçamen-
to de Campo Grande, minha 
prioridade é sempre fazer 
um serviço de ótima qua-
lidade. Interessados entrar 
em contato: (67) 99112-
6047 Carlos Henrique 

NORTE SUL GESSO
Trabalhamos com insta-
lações de forro acartona-
do, venda de placas 3D, 
pinturas em geral, vendas 
de materiais para gesso  
drywall. Atendemos todo 
Mato Grosso do Sul. Liga-
ção:(67) 3380-7399 What-
sApp:(67) 99203-5938/ 
99247-5008 

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

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 

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 garantia. 
Mecânica e pintura . End: 
Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

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

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 

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. 

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

 FILHOTES BORDER 
COLLIE 

Vendo Machos e fêmeas, 
Entregues vacinados e 
vermifugados. Pais com 
pedigree. Para mais infor-
mações falar com Lauro. 
WhatsApp:(67) 98414-
4622 

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

 PIBU DOCERIA 
Precisando adoçar seu 
dia?! Em nossa doceria re-
alizamos esse desejo. Tra-
balhamos com doces en-
rolados, cones recheados, 
bombons, bolos, pavês e 
pudim. Orçamentos atra-
vés do nosso WhatsApp: 
(67) 99330-2615. Também 
estamos no Instagram: @
pibu_doceria. 

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


