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Governo responsabiliza 
municípios e Capital 
diz não à folia que 
gera R$ 48 milhões

TER OU NÃO TERCARNAVAL:
Comerciantes que lu-

cram com a venda de be-
bidas e alimentos durante 
a folia entendem que é ne-
cessário esperar até 2023 

para realizar as festas 
com mais segurança e 

apontam que as vendas 
não devem ser comprome-

tidas. 

Escolas de samba e 
blocos de carnaval de 

Campo Grande lamentam 
que o prefeito Marquinhos 

Trad tenha retirado as 
festividades de rua, já que 
ele mesmo se mostrou fa-
vorável e, ainda, teria ofe-
recido apoio para os repre-

sentantes da categoria.

O governo de Mato 
Grosso do Sul revelou  
que a decisão sobre ter 
ou não ter o carnaval 
em 2022 ficará por 
conta da escolha dos 
gestores municipais. 

Em 2020, foi destinado, 
para 26 municípios, 
um investimento total 
de aproximadamente 
R$ 400 mil. O prefeito 
de Campo Grande, 
Marquinhos Trad, in-

formou que não deverá 
organizar as festivi-
dadades no próximo 
ano, tendo em conta os 
riscos da pandemia do 
coronavírus. A decisão 
pegou de surpresa 

principalmente os 
blocos carnavalescos. 

O jornal O Estado
apurou que, pelo 
menos, quatro cidades 
de Mato Grosso do Sul, 
sendo: Três Lagoas, Fá-

tima do Sul, Anastácio e 
Maracaju, já retiraram 
da programação a festa 
de 2022. O carnaval sul-
-mato-grossense estima 
gerar R$ 48 milhões à 
economia. Página A5
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Preço da carne reverte 
altas no ano e tem 
forte discrepância 

entre supermercados

Lidio Lopes presidirá 
Unale após congresso 

com legisladores

Baixa vacinação da gripe acende alerta 
para casos de síndrome respiratória  

Bem diferentemente do que 
ocorreu durante o ano todo, os 
preços das carnes, na Capital, 
apresentaram um cenário oti-
mista nos últimos meses. Se 

trata da queda dos valores da 
proteína animal, que chegou 
a atingir 26% de redução em 

apenas um mês.
As informações fazem parte 

da pesquisa realizada semanal-
mente pelo jornal O Estado e 
revelam uma reversão nos au-
mentos vistos desde o início do 
ano. No comparativo semanal, 

a apuração também marcou re-
tração, de 23%.

Mas, para além dos preços 
baixos, o consumidor precisa 
ficar atento. Pois o levanta-

mento também apontou dife-
rença de preços entre os super-

mercados, que pode chegar a 
quase o dobro. Página A7

Um dos jogos mais esperados dos 
últimos anos: Flamengo e Palmeiras 

medem forças pela decisão da Copa Li-
bertadores da América. Duas potências 
do futebol brasileiro nos últimos anos, 
duas torcidas que viram a rivalidade 

entre seus clubes crescer a cada título, 
decisão e provocação.Na retrospectiva 
da temporada 2021, o Flamengo apre-
senta números ligeiramente melhores, 
sendo superior em vitórias e perdendo 
menos partidas. O ataque e a defesa 
também se mostram melhores que 

os do Palmeiras, além de os cariocas 
terem conquistado o Campeonato Es-
tadual deste ano e a Supercopa, justa-

Ao fim do 24º Congresso da 
Unale, realizado em Campo 

Grande, o deputado estadual 
Lidio Lopes foi eleito para pre-
sidir a entidade que abrange 

todas as Assembleias Legisla-
tivas do Brasil. Página A3

Mato Grosso do Sul já acu-
mula mais de 30 mil casos de 
SRAG (síndrome respiratória 
aguda grave) somente neste 
ano. Com isso, especialistas 
afirmam que a baixa adesão 
da população em receber a 

vacina contra a influenza pode 
provocar novos surtos de gripe 
em todo o país. Comprovando 

tal informação, o Estado do Rio 
de Janeiro já vivencia um au-

mento expressivo no número de 
internações, principalmente de 
crianças e idosos com a gripe, e 
cidades como Salvador apelam 

para o Ministério da Saúde, 
pelo envio de novas doses de 
imunizantes, para ampliar o 

poder vacinal de sua população. 
Enquanto isso, em Campo 

Grande vacinas seguem na ge-
ladeira à espera de moradores 

para aplicação. Página A6
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ESPORTES

mente em cima do rival da final, ao passo 
que o Verdão, até aqui, não levantou taças 
na temporada 2021. As últimas duas finais 
da Libertadores têm em comum a emoção 

de decidir no fim da partida e escrever 
o nome de heróis na história dos clubes. 
Breno Lopes marcou de cabeça sobre o 

Santos de 2020 ao passo que Gabigol viveu 

SBT, Fox Sports 
e Conmebol TV

Às 16h (de MS)

seu ápice, ao fazer os gols na virada 
contra o River Plate, em 2019. A final 

acontece neste sábado (27), às 16h (de 
MS), no Estádio Centenário de Monte-

vidéu. Quem vencer se juntará ao seleto 
grupo dos brasileiros tricampeões da 
América, que já conta com São Paulo, 

Santos e Grêmio. Página B1

tidas. 
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Queda

Queda

10,49 

37,90 

R$

R$

(kg)

(kg)

Antes

Antes

Depois

Depois

Redução

Redução

7,99R$

29,98R$

23,8 %

20,9 %

Frango congelado

Coxão mole

Variação em uma semana:

Variação em oito meses:

Fotos Divulgação

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   32°
Dourados      19°   35°
Corumbá                   24°             35°
Maracaju                   19°             36°
Ponta Porã                 18°             33°
Três Lagoas               22°            35°
Mundo Novo              20°   36°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Apesar da grande adesão da popu-
lação à vacinação, a maioria dos 
especialistas em COVID-19 estão 

convictos de que a liberação de grandes 
aglomerações, especialmente o carnaval 
brasileiro (sem dúvida, uma das maiores 
aglomerações do mundo) é totalmente desa-
conselhável. O risco de um novo surto e de 
um retorno à contaminação descontrolada 
é altíssimo. Essa é a posição, por exemplo, 
do epidemiologista Paulo Menezes, coorde-
nador do Comitê Científico, que auxilia o 
governo de São Paulo nas decisões sobre a 
pandemia. Para o médico, o avanço da imu-
nização no Brasil não garante a segurança 
em eventos que reúnem multidões.

“Ainda é precoce pensar em uma situação 
de multidões na rua, com aglomeração, 
mesmo que seja daqui a três meses. Não é 
o momento de pensar nas grandes aglome-
rações do Carnaval, que movimenta milhões 
e milhões de brasileiros - além de pessoas 
de fora do país”, declarou Menezes. “O 
avanço da cobertura vacinal no estado de SP 
é exemplo para o mundo, juntamente com 
outras medidas que têm garantido o nosso 
sucesso até o momento. [Mas] não podemos 
nos enganar e dizer que estamos livres da 
pandemia, livres do coronavírus. Ele está 
circulando, e por isso devemos ter cautela.” 
(Fonte: noticias.uol.com.br)

Até agora, pelo menos 70 cidades do estado 
de SP já cancelaram as festas oficiais de rua 
por causa da pandemia. São alguns gestores 
municipais que ainda estão com o mínimo 
de juízo em dia. Deveriam ser copiados pelos 
demais. No entanto, o governo estadual diz 
que manterá a liberação e a capital projeta 
“o maior carnaval da história”. Decisão 
totalmente contraditória com a postura de 
“ciência” e de preservação da saúde pública 
que tanto alegaram defender, não há muito 
tempo atrás, como justificativa a todo tipo de 
restrições, proibições e trancamento geral (o 
famigerado lockdown), medidas arbitrárias 
que arruinaram a economia do país e a vida 
de milhares de famílias brasileiras. 

O epidemiologista pontua que há uma 
diferença entre eventos fechados de car-
naval, com controle de pessoas, e a festa de 
rua. “Não vejo nenhuma diferença entre um 
evento no Sambódromo e outros eventos. O 
que a gente tem que discutir são as aglome-
rações não controladas: o Carnaval reúne 
milhões e milhões de pessoas no país inteiro, 
circulando de lá pra cá e de cá pra lá.” E per-
mitir essa situação, além de extremamente 
irresponsável e inconsequente, é incoerente 
com as demais medidas que foram e ainda 
estão sendo adotadas até então. 

Prevenir não é melhor que remediar?
Lembram das últimas eleições? Flexibili-

zaram as restrições para fazer campanhas, 
como se o vírus tivesse dado uma folga, e 
qual o resultado? Surtos e mais surtos de-
pois, com fechamentos e mais fechamentos 

de tudo e de todos. Vão fazer a mesma coisa 
de novo? A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) divulgou alerta nesta terça-feira de 
que a “quarta onda” da COVID-19 que afeta 
a Europa deve ser uma tendência global. 
“O mundo, na verdade, está entrando em 
uma quarta onda, mas as regiões tiveram 
comportamento diferente em relação à 
pandemia“, disse a diretora-geral adjunta 
de acesso a medicamentos da entidade, 
Mariângela Simão.

“Me preocupa bastante quando vejo 
no Brasil a discussão sobre o carnaval. É 
uma condição extremamente propícia para 
o aumento da transmissão comunitária”, 
declarou Mariângela. Ela teme uma dissemi-
nação descontrolada do vírus. Mesmo com 
a vacinação e melhora no quadro geral da 
pandemia no Brasil, a transmissão segue 
forte. As pessoas estão confundindo a va-
cina com proteção e liberação total, mas 
o risco continua. Existe a possibilidade de 
novas variantes mais agressivas surgirem, 
mesmo com a maioria dos brasileiros vaci-
nados. (Fonte: redebrasilatual.com.br)

Na Europa, países com taxas de vacinação 
superiores às do Brasil, como a Alemanha, 
o cenário atual é o pior desde o início da 
pandemia. Não existe vacina 100% eficaz. 
Como o vírus tem potencial de ser transmi-
tido entre vacinados, menos mortes ainda 
serão muitas em um cenário de descontrole 
generalizado. “A ressurgência de casos na 
Europa após a flexibilização das medidas 
sociais e de saúde pública é uma realidade 
inescapável. Só a vacinação não basta”. Ou 
seja, é preciso continuarmos adotando as 
boas práticas de prevenção, principalmente 
a de evitar aglomerações. Sugestão: lembram 
daquele refrão “fica em casa e a economia 
a gente vê depois”, que tal agora o “fica em 
casa e a folia a gente vê depois”?

O médico sanitarista Gonçalo Vecina, 
ex-diretor da ANVISA, conversou na última 
sexta-feira com o jornalista Glauco Faria, da 
Rádio Brasil Atual e TVT, sobre os rumos da 
pandemia no Brasil e no mundo. Segundo o 
especialista, a pandemia só acabará quando 
o vírus deixar de circular em outros países. 
Ele destaca que a ideia de o Brasil autorizar 
o Carnaval em 2022 é a mais doida que po-
deria existir. 

Portanto, diante dos novos surtos em 
outros países e de todas as alegações cien-
tíficas que sugerem mantermos cautela, ou 
seja, não autorizar algo tão temerário como 
a gigante aglomeração de um carnaval, o 
que estão pretendo as autoridades esta-
duais e municipais com essa liberação? “Pão 
e Circo” ao povo, à custa de mais mortes? 
Não são muitos destes senhores que acusam 
o Presidente de “genocida’’ e que se dizem 
“em nome da ciência”?

A decisão está nas mãos de quem?
O Presidente Jair Bolsonaro afirmou 

nesta quinta-feira que, por ele, não haveria 

Carnaval no Brasil em 2022. A declaração 
foi dada após o chefe do Executivo ser 
questionado pela Rádio Sociedade Bahia 
sobre a quarta onda que atinge a Europa 
e a ameaça de um possível novo surto 
no país. “Por mim não teria carnaval. Só 
que tem um detalhe: quem decide não 
sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Fe-
deral, quem decide são os governadores 
e prefeitos. Em fevereiro do ano passado, 
ainda estava engatinhando a questão da 
pandemia, pouco se sabia, praticamente 
não havia óbitos no Brasil, eu declarei 
emergência, mas os governadores e pre-
feitos ignoraram, fizeram o carnaval. As 
consequências vieram. E alguns tentaram 
imputar a mim essa responsabilidade. 
Todo o trabalho de combate à pandemia 
coube aos prefeitos e aos governadores. 
O que coube a mim? Mandar recursos”, 
justificou o chefe do Executivo. 

Nada mais sensato. A posição do Pre-
sidente é contra a realização da festa 
em 2022, em virtude de um possível au-
mento na disseminação do vírus, evitando 
também a justificativa de implantação de 
novas medidas restritivas pelos estados e 
municípios. “Estou vendo que alguns pa-
íses da Europa estão retomando medidas 
de lockdown. Se tiver isso de novo no 
Brasil, vai quebrar de vez a economia em 
nosso país”, declarou Bolsonaro.

O comentarista político, Jorge Serrão, 
assim escreveu em seu artigo: “Lá fora, 
teme-se a quarta onda da pandemia. Aqui, 
vamos para a fase do “liberou geral”? 
Paradoxo ou hipocrisia? Governadores e 
prefeitos que defenderam medidas burras 
(como lockdown, restrições ao direito de 
ir e vir, “fique em casa, a economia a gente 
vê depois”) agora organizam o Carnaval 
2022. Trata-se da maior festa popular do 
país, caracterizada pelas aglomerações, 
extrema proximidade entre as pessoas, 
com abraços, beijos e relações sexuais. Ah, 
tem a máscara… Mas a que vale é a car-
navalesca, e não aquela que supostamente 
protege alguém de contágio. A parada é 
temerária! Tanto que a turma da galhofa 
nas redes sociais já sugeriu ao presidente 
Bolsonaro: ou ele libera o Carnaval para 
que o STF proíba, ou ele proíbe o Carnaval 
para que o STF libere…”

Alguns podem alegar os interesses 
econômicos e sociais atrelados ao Car-
naval. Mas não seria desproporcional a 
medida de beneficiar esse setor agora 
para depois prejudicar todos os demais 
setores (e vidas) ao longo do ano? Uma 
outra reflexão que daria outro artigo, mas 
que é importante destacar: o Carnaval de 
multidões realmente faz tanto bem assim à 
economia e à sociedade brasileira? Entram 
nessa conta todos os custos e danos que 
ele provoca? Todos os tristes números que 
já conhecemos, mesmo antes da COVID-19: 
drogas, doenças, crimes, mortes, acidentes 
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Editorial

Lamentam as mortes e agora vão pular carnaval?
Rodolpho Barreto Pereira

O autor é bacharel em Direito pela UFMS e 
pós-graduado em Direito Público

Facebook / Instagram: @rodolphobpereira

Mais um fim de ano chegando, o 
segundo desde que a pandemia 
do novo coronavírus (Sars-

-CoV-2) foi decretada pela OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), e as festas 
de fim de ano novamente estão com a 
realização em suspenso pelo receio de 
que uma nova onda da doença seja pa-
trocinada pelas comemorações. 

A mais recente polêmica é com o 
carnaval 2022, que segue indefinido nas 
principais capitais brasileiras porque 
a maioria das prefeituras optou por 
deixar a decisão para dezembro e acom-

panhar os índices de transmissão. No 
interior de Mato Grosso do Sul, onde 
a folia do Rei Momo é tradicional, ao 
menos quatro municípios já cancelaram 
as festividades por receio de aumentar 
os casos.

Quem defende a realização da festa 
argumenta que, além dos índices de 
vacinação estarem altos, os blocos e 
desfiles serão realizados em ambiente 
aberto, o que, teoricamente, reduziria 
o risco de contaminação. O governo do 
Estado deixou sob responsabilidade 
a realização às prefeituras e não vai 

cortar o repasse às escolas de samba 
pois é um setor que gera R$ 15 milhões. 

Na prática, o que acontece é que a 
proximidade com as pessoas em festas 
com grandes públicos e aglomerações 
aumenta e muito a possibilidade de 
contato com secreções respiratórias. 
Campo Grande especificamente já passa 
por um surto de gripe. Segundo os pneu-
mologistas se dá por conta da queda de 
vacinação pois, nos últimos meses, a 
população deixou de se vacinar contra 
a gripe e também buscar a segunda e 
terceira doses da COVID-19. 

Pois é, muita gente também está 
dizendo que, se é possível encontrar 
a família no Natal, não tem sentido 
cancelar o carnaval – mas, novamente, 
a questão não é tão simples. Para co-
meçar, o número de pessoas que cos-
tumam se reunir é imensamente menor 
do que o aglomerado de pessoas que 
encontramos nas ruas acompanhando 
os blocos. As baladas são ambiente de 
alto risco, mesmo que o público seja 
menor, por ter a combinação de distan-
ciamento reduzido, ambiente fechado e 
alta chance de contato. 

Polêmica do carnaval

de trânsito, dentre outros problemas que 
atingem níveis alarmantes no carnaval.

Os fatos estão aí, gritando, mais uma 
vez! Especialistas não se cansam de 
informar que, mesmo com a ampla vaci-
nação, é necessário mantermos os cui-
dados e protocolos básicos, aqueles aos 
quais já nos adaptamos: máscara, álcool 
em gel, evitar aglomerações etc. Mesmo 
assim, estados e municípios, que até ontem 
estavam tocando o terror fechando lojas e 
escolas, impedindo as pessoas de traba-
lhar, multando, prendendo etc, tudo feito 
alegadamente “em nome da ciência”, agora 
estarão liberando geral baladas, festas de 
fim de ano e carnaval? A mesma ciência, 
que justificou uma série de arbitrariedades 
lá atrás, agora vai ser desprezada? E de-
pois se tivermos um novo surto, uma nova 
onda (como já está, de fato, acontecendo 
em outros países), vão querer fechar tudo 
aqui de novo? E jogar novamente a culpa 
no governo federal? Disputas políticas às 
custas de mais vidas? Senhores governa-
dores e prefeitos, como assim?

A pandemia começou aqui por meio de 
um Carnaval. Lembra Jorge Serrão, para 
finalizarmos: “No Carnaval de 2020, a onda 
de Covid começou trazida por estrangeiros 
e brasileiros que vieram da Europa, prin-
cipalmente da Itália. Muitos italianos — 
como é hábito anual — pularam o Carnaval 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e 
outras capitais e cidades litorâneas do 
Nordeste. Quem fez a festa, de verdade, foi 
o Covidão. Vamos repetir a dose macabra?”



Combustível Supremo

Unale

Direitos humanos
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Alems não foi 
premiada este 
ano, mas se 
saiu muito bem 
na organização 
do evento 

Lidio Lopes vai presidir União das  
Assembleias Legislativas do país

Luciana Nassar/ALEMS
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Alterações
A 36ª Zona Eleitoral realiza alterações em locais de vo-

tação de Campo Grande. As medidas valerão a partir das 
eleições de 2022. Os eleitores que votam na Seleta (36ª Zona 
Eleitoral) passarão a votar, a partir das eleições de 2022, no 
Colégio São Francisco de Educação Infantil e Ensino Funda-
mental, localizado na Rua 13 de Maio, 4.059, Centro.  

Alterações II
A Justiça Eleitoral informa, também, a criação de um 

novo local de votação situado no Colégio Cristão Aliançados, 
localizado na Rua Pedro Martins, 1001, Vila do Polonês, o 
qual estará disponível para novos eleitores da região que 
se alistarem (emitirem o 1º título), e também aos que já são 
cadastrados. Estes, por sua vez, deverão fazer a solicitação 
por meio do preenchimento do formulário disponível no Tí-
tulo Net. Caso haja dúvidas, os eleitores poderão entrar em 
contato com a 36ª ZE por meio dos telefones: (67) 2107-7271 
| (67) 2107-7270 | (67) 99809-6775 (WhatsApp).

Carnaval 2022

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) protocolou reque-
rimento no Senado Federal para que haja debate com 
especialistas, autoridades da saúde e gestores municipais 
e estaduais sobre medidas de segurança sanitária para o 
carnaval 2022. Ontem (26), a Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) publicou nota técnica recomendando 
que o governo brasileiro adote medidas de restrições para 
voos e viajantes vindos de parte da África, em decorrência 
da identificação de nova variante do Sars-CoV-2, identifi-
cada como B.1.1.529. “Esse alerta nos traz mais preocupa-
ções diante do anúncio feito em alguns estados brasileiros, 
onde autoridades confirmaram a retomada das festas 
carnavalescas. Não há informações sobre quais protocolos 
serão aplicados e possíveis exigências.”

Rayani Santa Cruz

Bastidores

Rayani Santa Cruz 

A 24ª Conferência da Unale 
(União Nacional dos Legis-
ladores e Legislativos Esta-
duais), em Campo Grande, 
teve o encerramento ontem 
(26), após três dias de traba-
lhos intensos, conferências e 
debates entre parlamentares 
de todo o Brasil. Como anfitriã, 
a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso do Sul compôs 
mesa em painéis, teve voz em 
reuniões, fez a cobertura com-
pleta do evento e elegeu o novo 
presidente da Unale, deputado 
Lidio Lopes (Patriota), para o 
biênio 2022-2023.

Para o deputado Lidio 
Lopes, o evento foi um sucesso. 
“A 25ª Conferência não vai ser 
anunciada ainda, pois a nossa 
já foi definida em cima da hora 
pela situação pandêmica, mas 
alguns estados já estão se 
mobilizando, o desejo é muito 
grande, porque o desafio deles 
agora é superar. A nossa foi 
a melhor conferência da his-

Folhaperss

A Frente Nacional de Pre-
feitos produziu uma carta em 
sua 81ª Reunião Geral em 
que aponta uma “grave pre-
ocupação” e cita o “iminente 
colapso” dos serviços de 
transporte público urbano.

Os prefeitos afirmam que 
o aumento do diesel e a 
queda no número de pas-
sageiros causada pela pan-
demia resultaram em subfi-
nanciamento do sistema.

Segundo eles, é neces-
sária uma articulação fe-
derativa para “construir al-
ternativas emergenciais e 
estruturantes para o setor”.

Como saída, eles pro-
põem a desoneração de im-
postos no preço do diesel 
e uma proposta que está 
no Ministério da Economia 

para financiar a gratuidade 
dos idosos.

Os chefes dos Executivos 
municipais também pedem 
na carta para o Congresso 
a aprovação de um pro-
jeto para que recursos da 
educação não aplicados em 
2020 e 2021 possam ser in-
vestidos até 2023.

Outra solicitação é sobre 
proibir a criação de novos 
encargos sem a indicação da 
fonte de recursos para cus-
teio. De acordo com os pre-
feitos, reajustes como o do 
piso do magistério e da enfer-
magem têm grande impacto 
nas contas das cidades.

Os prefeitos entregariam 
o documento com os pedidos 
para Arthur Lira (PP-AL), 
presidente da Câmara dos 
Depuatdos, na tarde dessa 
sexta-feira (26).

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
enviou ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) um con-
junto de dez pedidos com 
providências a serem ado-
tadas a partir das conclu-
sões da CPI da COVID. O 
material foi encaminhado 
na quinta-feira (26).

Há exato um mês Aras 
recebeu das mãos de sena-
dores da comissão o rela-
tório final com a proposta 
de indiciamentos de uma 
série de autoridades do go-
verno federal, incluindo o 
presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga.

Constam do conjunto de 
manifestações do chefe do 
Ministério Público Federal 
propostas para investigar 
autoridades com foro na 
corte e a inclusão de novos 
elementos em casos que já 
tramitam no tribunal.

Nos últimos dias, em en-
trevistas e manifestações 
nas redes sociais, sena-
dores que atuaram na in-
vestigação parlamentar in-
tensificaram as cobranças 
ao PGR. (Folhapress)

Deputado Lidio 
Lopes vai presidir  
a Unale no biênio  

2022/2023

tória dos 25 anos da Unale; 
somos recordistas com mais 
de 5,1 mil inscritos”, ressaltou 
o deputado Lidio Lopes. De 
acordo com informações da 
entidade, do total de inscritos, 
2.811 acompanharam on-line 
os três dias de transmissões 
pela plataforma oficial.

O presidente da Alems, de-
putado Paulo Corrêa (PSDB), 
destacou que o evento contri-
buiu também com o desenvolvi-
mento do Estado, e possibilitou 
a legisladores de fora conhecer 
um pouco da região. “Uma 
honra receber um evento dessa 
magnitude, com parlamentares 
de todo o Brasil. Trabalhamos 
intensamente para que tudo 
desse certo e deu. Todos foram 
bem recepcionados e saímos 

ainda mais fortalecidos com 
o Lidio presidente. É muito 
orgulho para Mato Grosso do 
Sul e agora esperamos que 
todos voltem ao estado como 
turistas para aproveitar as be-
lezas naturais que temos por 
aqui”, comemorou o presidente 
da Alems.

Participações
Entre os conferencistas es-

teve presente a ministra de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tereza Cristina, que 
foi uma das painelistas. Ela es-
teve no evento na quinta-feira 
(25), falou sobre os aspectos 
econômicos do agronegócio e 
destacou que, mesmo com a 
pandemia, o setor não parou.

O ministro Edson Fachin, do 

TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), também participou (por 
videoconferência) do evento 
com o tema “Código eleitoral: 
Principais alterações e como 
podem impactar nas campa-
nhas”. Ele palestrou junto 
com o procurador do Estado 
de Pernambuco e especialista 
em Direito Eleitoral,  prof. dr. 
Walber Agra.

Assembleia Cidadã
O fechamento do evento 

ocorreu com a entrega do 
Troféu Assembleia Cidadã, 
que tem o objetivo de premiar 
as Casas de Leis que tenham 
projetos que “inovem e huma-
nizem o serviço legislativo aos 
cidadãos”. Foram três catego-
rias concorrentes.

Na categoria Gestão a ven-
cedora foi a Assembleia Legis-
lativa do Rio Grande do Norte 
com o projeto E-Legis. Na cate-
goria Atendimento ao Cidadão 
a vencedora foi a Assembleia 
Legislativa do Amazonas, com 
o projeto Procon Legislativo + 
Cidadão do Amazonas. E na 
terceira categoria, Projetos 
Especiais, a vencedora foi a 
Assembleia Legislativa de 
Pernambuco com o Aplicativo 
LiderAlepe. Além de R$ 20 mil 
em dinheiro para ser investido 
no projeto vencedor, cada Casa 
Legislativa ganhou um troféu, 
o Selo Assembleia Cidadã, um 
DVD do Grupo Sampri, que se 
apresentou durante o evento, 
uma estatueta da etnia terena 
e uma pintura da artista plás-
tica Mariza Helena.

MS pode ser referência na execução 
de programas sociais, diz Luiz Ovando

Deputado Luiz Ovando 
convidou a ministra Damares 
e foi um dos palestrantes

Divulgação

José Cruz/Agência Brasil

são os melhores possíveis. 
“Não há nada melhor que o 
lar. Peço aos gestores, aos 
prefeitos: invistam nas pes-
soas”, conclamou.

A ministra reforçou pedido 
para que os estados e os 
municípios se juntem ao go-
verno federal para aumentar 
a proteção às crianças, da 
primeira infância à idade 
adulta. “Precisamos fazer 
um pacto em defesa de 
nossas crianças”, declarou, 
afirmando que o número de 
crianças assassinadas caiu 
de 10.800 em 2018 para 6.800 
em 2019, redução de 63%.

SOS Desaparecidos 
Damares afirmou que o go-

verno federal deve lançar nos 
próximos dias um aplicativo 
(SOS Desaparecidos) para 
que o desaparecimento de 
uma criança seja comunicado 
em, no máximo, 20 minutos. 
“A notícia chegará a todas as 
autoridades do país, como as 
policias rodoviárias, federal, 

militar e civil, principalmente 
nas fronteiras”, informou. 

Na palestra, chamou a 
atenção para o fato de que o 
Brasil virou celeiro de pedó-
filos, cuja atuação é similar 
à do crime organizado. “Tem 
gente de todo o tipo no meio e 
muito poderosa. É uma orga-
nização bem estruturada, mas 
estamos enfrentando e vamos 
derrotá-la. Vamos fazer com 
que os pedófilos tenham medo 
de agir no Brasil”, disse. 

Em relação à violência 
contra a mulher, a ministra 
destacou que o Brasil possui 
a terceira melhor legislação 
de proteção em todo o mundo, 
mas é o quinto país que mais 
mata mulheres. “Precisamos 
de diagnósticos, trabalhos es-
critos sobre o assunto. Cheguei 
ao ministério e não encontrei 
nada neste sentido. Não temos 
trabalhos nessa área. Preci-
samos capacitar interessados 
em nos ajudar. Essas políticas 
estavam abandonadas, sem 
direção”, apontou.

O deputado federal Dr. 
Luiz Ovando (PSL) afirmou, 
na última quinta-feira (25), 
que gestores de assistência 
social estão empenhados em 
garantir a execução de vá-
rios programas federais da 
área em Mato Grosso do Sul. 
A declaração foi dada depois 
que o encontro com a mi-
nistra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves, ontem, em 
Campo Grande, reuniu cerca 
de 650 pessoas. 

A ministra esteve na Ca-
pital acompanhada de seis 
dos seus oito secretários 
para debater a importância 
dos municípios na implemen-
tação do programa Famílias 
Fortes e de dezenas de outros 
programas em assistência 
social. “Tenho certeza de 
que Mato Grosso do Sul será 
exemplo para o restante do 
país na execução dos pro-
gramas. Sinto isso em todos, 
de secretários municipais, 
a conselheiros tutelares e 
líderes religiosos”, destaca 
Ovando, que é médico.

O parlamentar, que teve a 
ideia de trazer a ministra ao 
Estado, afirma que as coisas 
realizadas coletivamente 
tendem a dar resultados 
imediatos. “Não temos como 
fazer nada sozinhos. Vejo mo-
tivação no olhar de cada um 
dos presentes. Vamos sorver 
o que a ministra Damares 
tem de melhor, que é fazer as 
coisas acontecerem”, afirmou 
Ovando, durante a abertura 
do encontro.

Damares Alves disse que 
a construção de lares felizes, 
com a família unida, é mais 
difícil que construir aviões 
e prédios, mas os resultados 

Prefeitos temem colapso 
do transporte público e 
querem desonerar diesel

Aras entrega ao 
STF 10 pedidos 
sobre relatório 
da CPI da COVID

Frente Nacional de 
Prefeitos produziu carta 
mostrando preocupação 
com transporte público

Valentin Manieri

O procurador-geral  
da República, Augusto 
Aras, recebeu em mãos 

o relatório da CPI
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Partido

Outros nomes seriam Eduardo Leite ou Doria e também Simone Tebet

Ala da União Brasil pressiona por 
aliança com Moro na eleição

DE IVAN VALENTE (PSOL-SP), deputado, sobre a falta de ação contra as 
balsas de garimpeiros que extraem ouro do Rio Madeira.

Destruição ambiental a troco de ouro 
alimentando o crime organizado do 
garimpo, isso é Governo Bolsonaro

À paraguaia
A ida de Olavo de Carvalho para os EUA após ser 

intimado pela Polícia Federal envolveu a compra de 
passagens em dinheiro, viagem de carro até o Paraguai 
e cruzamento da fronteira sem passar pela imigração. A 
clínica onde estava internado registrou sua saída um dia 
após a intimação como “evasão do paciente”. Três dias 
depois ele viajou de Assunção para os EUA, onde gravou 
vídeo em que negou ter deixado o país por causa da 
convocação para depor no inquérito das milícias digitais.

Recibo 
A esposa de Olavo comprou as duas passagens em uma 

agência de viagem no dia seguinte ao chamado da Polícia 
Federal e pagou em dinheiro.

Versões 
Inicialmente, os bilhetes estavam programados para 

11 de novembro e depois foram remarcados para o dia 13. 
Em um vídeo gravado já quando tinha chegado aos EUA, 
o escritor disse que estava no hospital e lhe ofereceram 
“um voo repentino para dali a 15 minutos”.

Andamento 
As informações são do inquérito sobre a existência de 

milícias digitais. Olavo foi ouvido nessa quarta-feira (24). 
A Polícia Federal deve produzir um relatório sobre os 
fatos e encaminhar ao relator da investigação, o ministro 
Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Sei, sei 
A Polícia Federal reabriu nessa quinta-feira (25) a 

investigação que mira Adélio Bispo, autor da facada em 
Jair Bolsonaro em 2018. A retomada vem após o TRF-1 
autorizar análise de quebras de sigilo e celular de Zanone 
Manuel de Oliveira Júnior, um dos advogados de Bispo e 
alvo de busca e apreensão em dezembro de 2018.

Devassa 
O delegado Rodrigo Morais Fernandes vai analisar os 

dados bancários e o conteúdo do celular apreendido com 
o defensor para colocar ponto final em qualquer hipótese 
de ter havido mandante.

Papo 
Executivos de alguns grandes bancos receberam 

convite para uma conversa que a consultoria Eurasia vai 
promover com Sérgio Moro (Podemos) no dia 30. O ex-juiz 
é chamado de potencial candidato à presidência em uma 
mensagem repassada para os funcionários.

Mudou? 
Antes da filiação ao Podemos, a Eurasia apontou em 

relatório que Moro não era favorito entre os candidatos 
de terceira via e indicou que ele sairia em alguma 
momento da disputa presidencial para apoiar outro 
nome.

Quase 
O prefeito de SP, Ricardo Nunes (MDB), e Jair 

Bolsonaro avançaram em tratativas nos últimos dias e 
consideram estar próximos de resolver briga judicial 
entre a prefeitura e a União que se arrasta desde 1958 e 
envolve o Campo de Marte, na zona norte.

... lá 
Eles pretendem promover um encontro de contas 

entre a dívida de cerca de R$ 25 bilhões do município e a 
indenização que a cidade pode receber da União por uso 
indevido do espaço por quase 90 anos. A cidade já ganhou 
no STJ e no STF e o valor da indenização é estimado em 
R$ 49 bilhões.

Régua 
Como essa indenização não é certa e pode demorar a 

chegar, Nunes aceitou que os valores sejam equiparados. 
Nessa quinta (25), a Câmara Municipal aprovou em 
primeira votação um projeto que autoriza a prefeitura a 
perdoar os valores que ultrapassarem a dívida.

Sem sentido 
Em meio a uma onda de cancelamentos do carnaval 

em cidades de São Paulo, Nunes disse ao Painel que hoje 
é incoerente decidir que não haverá festejos em razão da 
COVID-19. O prefeito afirma que vai esperar chegar mais 
perto da data para tomar a decisão, ouvindo a pasta da 
Saúde.

Lacre 
“[Anunciar agora o cancelamento] pode ser por 

outros motivos, porque quer fazer bonito para alguém, 
porque não escuta área técnica, para criar um fato. 
Tecnicamente, hoje é incoerente dizer que não vai ter. Ou 
dizer que vai ter com certeza”, diz.

Greve 
Representantes das empresas de transporte público 

estiveram no Congresso na terça (23) para pedir apoio ao 
marco legal do setor e alertar para as possibilidades de 
paralisações, aumento da tarifa e de falências em 2020.

Buraco
O rombo causado pela queda no número de 

passageiros e a escalada dos custos, em especial dos 
combustíveis, é de R$ 21 bilhões, segundo as associações.

Deputados do PSL, partido 
que se fundirá ao DEM para 
criar a União Brasil, pressionam 
para que a futura sigla apoie o 
ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) 
na disputa pela Presidência da 
República no ano que vem. Um 
grupo desses parlamentares 
jantou com o pré-candidato na 
quarta-feira (24).

No DEM, embora haja resis-
tências de políticos ao ex-juiz, 
a própria cúpula do partido 
também não descarta apoiá-lo 
caso ele cresça nas pesquisas.

Em paralelo, enquanto a cú-
pula do partido discute se terá 
candidato próprio ou apoiará 
outro nome, o presidente do 
PSL, Luciano Bivar (PE), 
afirmou, em reunião com di-
rigentes na terça (23), que ele 
mesmo pode ser pré-candidato 
pela União Brasil caso não 
haja uma opção melhor.

Nos bastidores, Bivar está 
sendo pressionado a apoiar 
Moro e foi estimulado a buscar 
compor uma chapa com ele, 
como alternativa.

Atualmente, a União Brasil 
tem apenas um nome apontado 
como presidenciável: o do ex-
-ministro da Saúde Luiz Hen-
rique Mandetta. Mas mesmo 
internamente aliados dele reco-
nhecem a dificuldade de ele se 
viabilizar e defendem que o par-
tido apoie alguém competitivo.

Na quinta (25), Bivar 
chegou a dizer que Mandetta 
havia retirado a própria pré-
-candidatura para disputar um 
cargo no Congresso por Mato 
Grosso do Sul, o que foi negado 
pelo ex-ministro.

taram com Moro na quarta.
“Hoje, quem tem melhores 

condições, quem tem densi-
dade, num cenário nacional, é 
o Moro. Se amanhã aparecer 
outra figura que nas pesquisas 
supere o Moro, vamos ter gran-
deza e desprendimento para 
apoiar. Hoje, fotografia do mo-
mento não tem outra alterna-
tiva”, disse.

“Eu considero o Mandetta 
desde que ele consiga crescer, 
o mesmo à [Simone] Tebet 
[do MDB], mas estamos há 
um ano discutindo terceira 
via. Se Mandetta crescer elei-
toralmente, acho que ele tem 
condições, mas por ora o Moro 
está maior”, disse.

Sobre a possibilidade de 
Bivar ser candidato, Bozella 
disse que este cenário ainda 
não foi colocado pelo presi-
dente do PSL em discussão 
com os filiados. Além de Bo-
zella, outros seis deputados 
jantaram com Moro na quarta 
em gesto de apoio ao pré-can-
didato, segundo o parlamentar.

Além de Moro, estão colo-
cados como opção para opção 
à polarização Bolsonaro-Lula 
os dois canddatos do PSDB 
que disputam as prévias no 
partido – Eduardo Leite (RS) 
e João Doria – e a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), que 
será lançada em breve pré-
-candidata à Presidência.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) também 
se lançou na disputa, mas já 
disse que pode abrir mão da 
corrida para apoiar um nome 
viável. Ele é simpático a Moro.

Folhapress

O PSDB anunciou, ontem 
(26), que dará prossegui-
mento às prévias presiden-
ciais entre os governadores 
João Doria (SP) e Eduardo 
Leite (RS) neste sábado (27) – 
a votação será das 8h às 17h, 
e o resultado está previsto 
para as 20h.

Depois de a votação ter 
sido interrompida, no do-
mingo (21), por pane no apli-
cativo, o partido contratou 
uma outra empresa de tecno-
logia, a BeeVoter, que teve seu 
app aprovado em testes para 
dar seguimento às prévias.

A votação está apertada 
entre Doria e Leite, que vol-
taram a trocar acusações e 
aprofundaram suas diferenças 
nesta semana de indefinição. O 
ex-prefeito de Manaus Arthur 
Virgílio também participa, mas 
sem chances de vencer.

As três campanhas pres-
sionavam pela conclusão 
da votação. O presidente do 
partido, Bruno Araújo, havia 
dado até domingo (28) como 
prazo para a retomada do 
pleito e anúncio do vencedor. 
Desde domingo, o partido fez 
testes com novas empresas 
até escolher uma nova fer-
ramenta de votação.

“Nosso corpo técnico 
chegou a um entendimento 
de que, dentro das caracte-
rísticas, das possibilidades 
do tempo e do rigor técnico 
dos testes, e não havendo 
ainda nenhuma tecnologia 
absolutamente robusta para 
algo que o PSDB exige, esco-
lhemos uma empresa que vai 
retomar o processo de pré-

vias do PSDB amanhã [hoje]
no mesmo horário da tradição 
eleitoral brasileira, de 8h às 
17h”, disse Araújo.

Segundo o presidente do 
PSDB, a empresa vencedora 
foi submetida a dezenas de 
horas de testes.

“Essa tecnologia ainda 
é uma tecnologia que, para 
os padrões de exigência de 
uma disputa de partidos po-
líticos, ainda tem uma certa 
dificuldade de atender aos 
parâmetros que são exigidos, 
mas fizemos o que é de me-
lhor para possibilitar retomar 
essa votação amanhã e con-
cluir o processo para anun-
ciar o candidato a presidente 
da República do PSDB.”

Ele disse ainda que os 
outros partidos não terão 
problemas com aplicativos 
“porque não têm prévias”. 
“Não têm escolha, não tem 
processo democrático pu-

jante como esse do PSDB, 
seja PT, seja MDB, seja qual-
quer outra instituição impor-
tante da política brasileira.”

Segundo Araújo, o custo 
não pode ser comparado ao 
do aplicativo da Faurgs (Fun-
dação de Apoio à Universi-
dade Federal do Rio Grande 
do Sul). “São coisas com-
pletamente diferentes. Nós 
estamos contratando um ser-
viço”, disse. “No outro caso, 
nós não estamos contratando 
um serviço, nós estamos na 
construção de um software de 
um aplicativo que é proprie-
dade intelectual do PSDB.”

Só poderão acessar o apli-
cativo os cerca de 36 mil 
filiados que não conseguiram 
votar no domingo. Os três 
candidatos participarão pre-
sencialmente neste sábado. 
O PSDB fará um evento para 
anunciar o vencedor em um 
hotel em Brasília.

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) voltou a justi-
ficar a sua proximidade com 
o “centrão” em entrevista ao 
“Diálogo com Lacombe” (Re-
deTV!) nessa quinta-feira (25).

“São 513 deputados, quase 
300 são do dito centrão. Se 
eu não conversar com eles, 
vou conversar com quem?”, 
perguntou. “Já fui do PP, já fui 
do PTB. É um nome pejorativo 
que deram. Prefiro estar no 
centrão do que no esquerdão, 
lá você não consegue nada de 
bom para o país.”

A entrevista foi feita no Pa-
lácio da Alvorada, à beira da 
piscina, que o presidente disse 
não ter tempo de usar por 
causa da “vida atribulada”.

Bolsonaro negou que sua 
base no Congresso Nacional seja 
baseada em troca de cargos e 
favores. Segundo ele, o relacio-
namento com os parlamentares 
acontece por meio de conven-
cimento. “A negociação não é 
fácil”, disse, apesar das libera-
ções de emendas parlamentares.

“Com o PT de volta, todo 
mundo vai perder. Não tem 
como fazer milagre na eco-
nomia e vão voltar para apare-
lhar tudo no país, para nunca 
mais sair do poder.”

Sobre Moro, o presidente 
voltou a ironizar seu ex-mi-
nistro da Justiça e pré-can-
didato à Presidência. “Quero 
ver ele em cima de um cami-
nhão falando para duas mil 
pessoas. Não consegue con-
versar”, disse.

Bolsonaro criticou também a 
presença de outros ex-ministros 
em torno de Moro. Para ele, 
parece “recalque”. (Folhapress)

 Moro aponta para 
Santos Cruz no evento 
de filiação do general 
ao Podemos, em Brasília

Pedro Ladeira/Folhapress

“Eu sempre disse que posso 
ser candidato ou posso apoiar 
outro candidato. Mas jamais 
desistirei do Brasil.” 

À “Folha de S.Paulo” ACM 
Neto, presidente do DEM e fu-
turo secretário-geral da União 
Brasil, afirmou que nenhuma 
decisão foi tomada na terça. 
“Nós vamos analisar os cená-
rios. Não tomamos ainda ne-
nhuma decisão sobre ter can-
didatura própria ou não”, disse.

A União Brasil defende uma 
terceira via que rompa a pola-
rização entre Jair Bolsonaro 
e o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT).

No encontro, do qual par-
ticiparam futuros dirigentes 
da União Brasil, ACM Neto, 
Mandetta e outros defenderam 
que o partido apoie um nome 
que tenha viabilidade eleitoral.

Dirigentes disseram que o 
ideal era a União ter um can-
didato próprio, mas que, se 

isso não fosse possível, seria 
necessário analisar alianças.

O nome de Sérgio Moro 
foi apontado como uma alter-
nativa que tem ganho peso 
no cenário eleitoral. Interna-
mente, um grupo do PSL pres-
siona para que a legenda apoie 
o candidato. A divisão pode 
gerar até uma debandada na 
legenda caso a sigla não apoie 
o ex-magistrado oficialmente.

No DEM, apesar de uma ala 
resistir a Moro, o próprio Man-
detta e o presidente da legenda, 
ACM Neto, não descartam a 
possibilidade de apoiá-lo.

Neste cenário, Bivar tem 
sido estimulado a colocar o 
próprio nome na corrida pelo 
Palácio do Planalto na tentativa 
de se viabilizar como candidato 
a vice-presidente de Moro.

Um dos principais entu-
siastas da candidatura de 
Moro é Júnior Bozzella (SP). 
Ele esteve entre os que jan-

Eleições internas Preferência

PSDB anuncia para este sábado 
conclusão de prévias entre candidatos

“Prefiro estar no 
centrão do que 
no esquerdão”, 
diz Bolsonaro

A votação está apertada 
entre os governadores 
João Doria e Eduardo Leite

Reprodução
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Capital COVID-19

Comemoração

Prefeito Marquinhos Trad anunciou que Campo Grande não terá tradicional festividade de rua em 2022

Caminhão betoneira “afunda” no asfalto no Jardim Presidente Sesau abre dose de reforço para 
pessoas com mais de 18 anos 

Entre incertezas, parte da população se 
mostra contrária à realização do carnaval 

Não faz diferença para o nosso 
comércio, estamos esperando 
definição para ver se vamos fazer 
pedido de novas mercadorias, mas, no 
geral, essa festividade não tem muito 
impacto e não é a hora para festas.

Você concorda em não ter o carnaval 2022?

Leandro Silva
52 anos – gerente

Fonte   Reportagem         Fotos: Valentin Manieri

Sou contra o carnaval em 2022. A 
pandemia não acabou, e até termos 
certeza de que não haverá outro surto, 
é melhor não arriscar. Acho que não 
vai afetar muito o comércio. As lojas 
continuarão abertas e vendendo.

Comercialmente, é uma data bacana. 
Não tanto pro centro da cidade, mas 
para outros comerciantes, quem mexe 
com bebidas, eventos, etc. Mas acho 
que podemos esperar mais um ano,  
se formos pensar em vidas.

Acho que a pandemia ainda não 
acabou, os casos estão voltando a 
aumentar. Fica bem complicado ter 
carnaval agora, eu não participaria, 
nem pensar! Não acredito que o 
comércio seria muito afetado. 

Olha, eu queria muito que tivesse 
carnaval, mas sou contra! Acho que 
não vai dar bom, por conta da 
pandemia. Sou do Paraná, e lá na 
região não comemoramos. Confesso 
que, se houvesse aqui, eu iria!

Flávia Roca
21 anos – acadêmica de Direito

Valéria Santos
43 anos – empresária 

Seila Pereira
34 anos – esteticista

Letícia Somensi
23 – acadêmica de Odontologia

É bom para a economia da cidade, 
mas é ruim por causa da pandemia. 
Ainda não sabemos o que isso pode 
causar, e não é possível ter um bloco 
de carnaval com máscaras e medidas 
de distanciamento. 

Jhonny Trindade
33 anos – autônomo

Clara Rockel 

Com índice de vacinação do 
Estado empacado na média de 
70%, parte da população de 
Campo Grande se mostra con-
trária à realização do carnaval 
de rua na cidade. A justifica-
tiva apresentada é a falta de 
segurança em relação ao co-
ronavírus, uma vez que há a 
possibilidade de novos picos 
da doença aparecerem após 
grandes aglomerações. É o que 
diz Lívia Tinoco, de 21 anos, que 
teme pelas consequências de 
um evento tão grande quanto 
um bloco de carnaval: “Não 
concordo com a realização. De-
pois com certeza os casos de 
COVID vão aumentar, e algumas 
pessoas ignorantes vão jogar a 
culpa na vacina, dizendo que 
não funciona”, afirmou Lívia, 
que usou como exemplo a atual 
situação de países da Europa: 
“Está acontecendo justamente 
isso em Portugal. Os eventos 
foram liberados, os casos au-
mentaram, e agora estão descre-
dibilizando a vacina”, concluiu 
Lívia, que é artista. Já Maurílio 
Valle, estudante de Audiovisual, 
ainda está na incerteza. “Não 
faço ideia de como as coisas 
estarão em fevereiro, acho toda 
a situação muito doida”, con-
fessou. “Acredito que depois 
dos feriados de fim de ano sa-
beremos ler a situação certinho, 
porque das duas coisas uma: 
ou o vírus volta com tudo ou as 
coisas estabilizam. É preciso ter 
fé!”, afirma o acadêmico, que 
tem 22 anos de idade.

Apesar das opiniões contrá-
rias ao evento, há quem afirme 
que o carnaval não seria di-
ferente do que já está aconte-
cendo na cidade. É o caso de 
Guilherme Teles, professor de 
capacitação profissional. “Se 
a justificativa para não ter o 
evento for a COVID, acho hi-
pocrisia. Quem sai na cidade 
à noite vê que não há restrição 
de nada, já aconteceram vários 
shows em Campo Grande, além 
de todas as casas noturnas 
estarem funcionando normal-
mente. Por que esse olhar crítico 
apenas no carnaval, e não nos 
últimos três meses?”, questiona 
Guilherme, de 22 anos. “Agora, 
se a justificativa for um melhor 
aproveitamento da verba desti-
nada a isso, direcionando para a 
saúde que está sobrecarregada, 
concordo. Mas não acho que 
seria tão crítico quanto o que já 
acontece hoje”, conclui. 

Em relação à realização da 
festa em Campo Grande, o pre-
feito Marquinhos Trad anun-
ciou nessa sexta-feira (26) que 
Campo Grande não terá car-
naval de rua. “Estamos reto-
mando, de maneira gradual, a 
nossa vida normal, mas ainda 
vivemos a incerteza do afasta-

João Vitor Fernandes
O Estado Online

Um caminhão betoneira 
carregado com massa de con-
creto “afundou” no asfalto e 
caiu num buraco na manhã 
de ontem (26), próximo de 
um cruzamento na Rua Luís 
Roncolato, no Jardim Presi-
dente, região norte de Campo 
Grande. O buraco foi tam-
pado com galhos e outros 
objetos para alertar outros 
motoristas enquanto o veículo 
pesado foi guinchado.

Morador do bairro há oito 

anos e dono de um bar pró-
ximo, Noildo dos Santos, 39, 
contou que o asfalto já cedeu 
outras duas vezes por conta 
da chuva. Porém esse foi o 
maior acidente até agora. “Es-
peramos que a autoridade 
faça um trabalho benfeito e 
aterre esse buraco para não 
haver mais acidentes.”

Os funcionários que es-
tavam no caminhão não qui-
seram dar entrevista, mas 
avisaram que houve prejuízo 
para quem contratou o ser-
viço, pois 23 litros de massa 
foram perdidos. Eles também 

Aline Araujo

As pessoas de Campo 
Grande que tomaram a se-
gunda dose até 27 de julho 
com mais de 18 anos já 
podem ir até um dos postos 
de vacinação tomar a sua 
dose de reforço para com-
pletar a imunização contra a 
COVID-19.  Confira os locais 
abertos para a imunização 
neste sábado (27), bem como 
seus horários de funciona-
mento. Vale destacar que 

a dose de reforço é funda-
mental para garantir a am-
pliação da proteção contra 
o novo coronavírus.

Os drive-thrus do Albano 
Franco e da UCDB fun-
cionam das 7h30 às 17h, 
mesmo horário adotado 
pela vacinação na Seleta 
e nas UBS: Silvia Regina, 
Dona Neta, Los Angeles, 
Cel. Antonino, São Fran-
cisco, Moreninhas, Uni-
versitário, Noroeste, Nova 
Bahia e Coophavila.  

Apesar do susto 
ninguém ficou ferido e 
moradores reclamam 
de asfalto da região 

O Estado Play

revelaram que a empresa 
vai fazer o levantamento 
do prejuízo ao caminhão e 
levar ao jurídico da empresa. 

Caso haja necessidade, eles 
entrarão em contato com a 
prefeitura da Capital. (Com 
Dayane Medina)

mento do perigo da COVID-19 
e o surgimento de novas va-
riantes, que preocupam técnicos 
em saúde do mundo inteiro. Em 
razão disso, em Campo Grande, 
optamos por não ter Carnaval 
de rua. Seria imprudente e ir-
responsável contrariar a ciência 
e colocar em risco a saúde da 
nossa gente”, justificou o pre-
feito. De acordo com a prefei-
tura, todo o apoio será dado às 
escolas de samba da Capital, 
com a possibilidade de os des-
files seguirem no formato virtual. 
Porém os eventos particulares 
ainda poderão acontecer, desde 

que sigam regras de biossegu-
rança estabelecidas por uma 
comissão que ainda será criada. 

A decisão do prefeito foi de 
encontro às expectativas do go-
vernador Reinaldo Azambuja, 
que se mostra otimista em re-
lação às festividades em 2022. 
Contudo, apesar da esperança, 
Reinaldo colocou a decisão nas 
mãos das condições sanitárias 
do Estado: “O programa Pros-
seguir é que vai oferecer um 
diagnóstico da situação epide-
miológica, emitindo recomen-
dações a todos os municípios. 
A decisão sobre a realização do 

carnaval é prerrogativa dos pre-
feitos”, destacou o governador. 
Segundo Reinaldo, as escolas 
de samba ainda receberão os 
repasses de recursos, uma vez 
que estes não estão necessaria-
mente vinculados à realização 
do carnaval. Espera-se que este 
ano os repasses sejam ao menos 
30% maiores que os recebidos 
em 2021. Em anos anteriores, o 
Estado chegou a investir mais 
de R$ 800 mil na realização do 
carnaval nos 26 municípios, ge-
rando um movimento de cerca 
de R$ 48 milhões no comércio 
de Campo Grande. 

Em resposta aos 
acontecimentos 
anteriores, a assessoria 
do bloco Capivara Blasé, 
tradicional nos carnavais 
de Campo Grande, 
divulgou a seguinte nota: 
“A Capivara Blasé, ainda 
não se sentindo segura 
por conta da pandemia 
e, acima de tudo, em 
respeito à ciência, decidiu 
não realizar a festa de rua 
em 2022 para assim, zelar 

pela saúde da população”. 
Para não perder a 
essência da folia, o bloco 
realizará eventos menores, 
com público limitado 
e em espaços fechados, 
seguindo os protocolos 
de biossegurança, assim 
como outros eventos que 
já ocorrem. Em contato 
com outras escolas de 
samba da Capital, a 
informação recebida é a 
de que os preparativos 

para o desfile já 
haviam sido iniciados, 
inclusive com o apoio da 
prefeitura. Em reunião 
ocorrida ontem (26) com 
a Sectur (Secretaria 
Municipal de Cultura e 
Turismo), a orientação 
dada aos organizadores 
das agremiações foi 
para aguardar e não 
criar expectativas. A 
reunião ocorreu antes da 
declaração do prefeito.

BLOCOS SE REINVENTAM

Mesmo participando do 
nicho de bares e bebidas, 
comerciantes de Campo 
Grande acreditam que o 
melhor a se fazer no mo-
mento é esperar. “Acho que é 
muito cedo para voltar tudo 
ao normal. Esses dois anos 
de pandemia que tivemos 
foram muito pesados, então 
prefiro ser mais conservador 
no momento, até tudo estar 
resolvido 100%”, afirmou 
João Marcelo, proprietário 
do Bar Mercearia. “Melhor 
ir com calma agora do que 

precisar fechar tudo de novo 
no meio do ano. Aliás, época 
de carnaval não é tão boa 
para quem é proprietário de 
restaurante, porque o pes-
soal viaja. A grande massa 
vai mesmo pras festas, pros 
bailes, ou então viaja. Para 
nós, os dias normais são 
mais lucrativos do que fe-
riados”, relatou João, que 
possui o estabelecimento 
localizado na Rua 15 de 
Novembro. Quem colabora 
com o argumento de João 
é Diego Dias, de 35 anos, 

proprietário da choperia 
Cantão. “Vendo o cenário, 
acho que vai vir o carnaval 
e a gente vai se ferrar de 
novo, lá em março”, afirmou 
o comerciante. Apesar disso, 
confessa que o evento faria 
bem para seu negócio: “Em 
relação ao meu comércio, o 
carnaval seria bom, aumenta 
o movimento. O problema é 
o pós carnaval, o durante é 
ótimo para as vendas. Esse 
tipo de festa traz as pessoas 
para Campo Grande”, con-
clui Diego.

COMERCIANTES OPTAM POR ESPERAR

Para população, o medo 
por uma nova onda da 
doença faz com que 
adesão seja menor

Valentin Manieri

FALA, POVO



A6 
Campo Grande-MS | Sábado, 27 de novembro de 2021 CIDADES

Enem 2021Clima

Saúde

Segundo pneumologista, liberação do uso de máscaras contribui para registros de gripe

Cerca de 27 mil estudantes devem 
participar do segundo dia de prova

Calor favorece instabilidade e previsão de 
chuvas aumentam o nível do Rio Paraguai

Baixa vacinação contra influenza provoca 
onda de casos de síndrome respiratória

Na última semana, a 
Academia Nacional de 
Medicina alertou sobre a 
necessidade de ampliar 
a proteção da população 
contra as doenças 
gripais. Segundo 
a instituição, uma 
pandemia de gripe como 
a de 1918 poderia ser 
ainda pior do que a 
da COVID-19. No Rio 
de Janeiro o aumento 

recente de casos, após a 
baixa adesão vacinal, 
já é significativo e está 
assustando os gestores 
de saúde locais. O estado 
já registrou mais de 6,5 
mil casos da gripe H3N2 
nas últimas semanas. 
Apenas nos últimos 
dias, o surto da doença 
provocou a internação 
de 23 crianças e um 
idoso. Quem está de 

olho no aumento de 
internações pela doença 
é a cidade de Salvador, 
onde o secretário de 
Saúde, Leo Prates, 
solicitou 100 mil doses 
extras da vacina contra 
influenza para evitar 
um surto de gripe. A 
solicitação foi feita à 
Secretaria Estadual de 
Saúde e ao Ministério da 
Saúde. 

Rio de Janeiro vive surto da doença

Polícia ambiental 
captura cobra 
coral na Capital

Agetran alerta para 
novas interdições 
no trânsito

Escola agrícola 
cria área de plantio
para estudo

Vestibular UEMS 
2022 está com 
inscrições abertas

Registro de 
acidentes on-line 
amplia apoio

Policiais militares 
ambientais de Campo 
Grande receberam uma 
chamada telefônica 
de uma moradora do 
bairro Santa Luzia, na 
Capital, ontem (26) às 3h, 
informando sobre uma 
serpente, que estaria no 
armário da residência. 
Uma equipe foi ao local e 
verificou que se tratava 
de uma serpente não 
peçonhenta. A serpente foi 
encaminhada ao Centro de 
Reabilitação de Animais 
Silvestres. (MP)

Confira as ruas que 
estarão interditadas neste 
fim de semana para obras 
ou eventos em Campo 
Grande: Rua Anselmo 
Selingardi, entre a Rua 
Léa Maria Barbosa e 
Rua Domingos Belantini 
no bairro Dom Antônio 
Barbosa; Rua Padre 
Tomaz entre a Rua Arapuã 
e Rua Valparaiso no bairro 
Guanandi; Rua Sebastião 
Lima, Av. Ricardo 
Brandão, Av. Afonso Pena, 
Av. Hiroshima, Av. Mato 
Grosso. (MP)

A Escola Municipal 
Agrícola Governador 
Arnaldo Estevão de 
Figueiredo, localizada 
na MS-451, na região das 
Três Barras, deu início 
ao projeto de plantio de 
gramíneas que serão 
futuramente objeto de 
estudo dos alunos da 
unidade. O local de 
plantio, chamado de 
campo agrostológico (que 
é o ramo da botânica 
que estuda a área), é em 
parceria com a Embrapa. 
(MP com assessoria)

A UEMS (Universidade 
Estadual de Mato Grosso 
do Sul) oferece 1.191 
vagas em 58 cursos, 
em 14 cidades de Mato 
Grosso do Sul por meio 
do vestibular. O candidato 
deverá recolher a taxa de 
inscrição no valor de R$ 
90. A Prova Objetiva e a 
Prova de Redação serão 
realizadas em 8 de janeiro 
de 2022, das 14h às 19h. 
Neste ano, as provas 
devem ser aplicadas em 
17 cidades do Estado. 
(MP com assessoria)

Desde 2019, o cidadão 
sul-mato-grossense conta 
com o serviço de registro 
de Boletim de Ocorrência 
de Acidente de Trânsito 
on-line. Disponível 
apenas para acidentes 
sem vítimas e que não se 
caracterizem crime de 
trânsito, a plataforma já 
recebeu 14.292 registros 
de ocorrências desde 
quando foi disponibilizada 
no Estado. Do total, 
7.351 ocorrências foram 
registradas segundo dados 
do Batalhão de Polícia 
Militar de Trânsito. (MP 
com assessoria)

Isabela Assoni

No dia 3 de novembro, Mato 
Grosso do Sul descartou a 
recomendação do uso de más-
caras como medida de pro-
teção contra a COVID-19 em 
locais abertos, permanecendo 
a obrigatoriedade em locais 
fechados, órgãos públicos, 
estabelecimentos privados 
acessíveis ao público, meios 
de transporte, shoppings e 
mercados. A decisão, segundo 
especialista, já causou os pri-
meiros impactos quanto ao 
número de casos de doenças 
respiratórias, principalmente 
a gripe, que voltou a atingir a 
população desprotegida.

De acordo com os números 
apresentados no último bo-
letim epidemiológico de Mato 
Grosso do Sul, da última terça-
-feira (23), somente neste ano 
já foram notificados 30.655 
casos em pacientes hospita-
lizados por SRAG (síndrome 
respiratória aguda grave). 
Destaque entre os cinco mu-
nicípios que tiveram maior nú-
mero de casos ficou por conta 
de: Campo Grande com 12.431 
notificações; Dourados com 
2.248 notificações; Três La-
goas com 1.691 registros; Na-
viraí com 1.329 casos; e Ponta 
Porã com 1.208 registros.  Na 
comparação com o mesmo pe-

ríodo do ano passado, foram 
constatados 13.767 pacientes 
hospitalizados por síndrome 
respiratória.

Vale lembrar que, além da 
proteção contra o coronavírus, 
a máscara aumentou a pro-
teção contra outras doenças 
transmissíveis pelo ar, como 
a tuberculose. Com o aumento 
da cobertura vacinal, queda no 
número de casos e o pronun-
ciamento, o equipamento de 
proteção individual tem sido 
deixado de lado. 

Segundo o médico pneu-
mologista Ronaldo Perches 
Queiroz, o uso das máscaras, 
preferencialmente de boa qua-
lidade, durante a pandemia 
teve fundamental importância 
e, além de ajudar a diminuir 
a transmissibilidade do novo 
coronavírus, ainda ajuda na 
prevenção contra outras do-
enças, como tuberculose e a 
própria gripe.

“As crises são mais fre-
quentes no outono, inverno, no 
frio e nas mudanças bruscas 
de temperatura. O uso das 
máscaras durante a pandemia 
apontam para uma diminuição 
da ocorrência de doenças res-
piratórias no período”, aponta.

A Secretaria de Estado de 
Saúde distribuiu aos municí-
pios 1.287.200 doses da vacina 
contra influenza. A campanha 

Aline Araújo

A segunda etapa do Enem 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio) será realizada amanhã 
(28), e mais de 27 mil estu-
dantes de Mato Grosso do 
Sul que compareceram à pri-
meira etapa da prova devem 
retornar no segundo dia para 
as provas de Matemática, Fí-
sica, Química e Biologia. Em 
Mato Grosso do Sul os portões 
abrem às 11h e fecham às 12h. 

Quem acompanha os 
alunos de perto percebe que 
este ano  estão mais moti-
vados que no ano passado. 
“Este ano está muito melhor 
que o ano passado. Não tenho 
dúvida nenhuma, a gente vê 
que a gurizada está no gás. 
Muito maior que 2020. Eu 
percebi que os aulões e re-
visões que nós estamos rea-
lizando tiveram um número 
muito maior de interessados”, 
afirma o professor de Biologia 
Edilson Soares da Silva, que 
tem 31 anos de sala de aula. 

Ele também aconselha 
quem fez a primeira prova 
a não olhar o gabarito da 
primeira fase e focar em se 
acalmar para fazer a segunda 
com tranquilidade. “A orien-
tação que a gente dá é: Não 
olha gabarito. Nem pega em 

gabarito, evita passar muito 
tempo em rede social, para 
poder encarar as próximas 
etapas. Porque, dependendo 
o aluno, pode motivar ou o 
contrário, pode sofrer uma 
desmotivação”, explica.   

Outras recomendações que 
o professor faz para quem vai 
fazer a prova é, se for revisar 
algo, que sejam assuntos pon-
tuais e leves. “Descansar sá-
bado e domingo é o que a gente 
recomenda sempre. Relaxar, 
comer coisas leves, assistir a 
um filme e ir relaxado para a 
prova e chegar com antece-
dência, até uma hora antes do 
portão abrir”, ressalta. 

Para quem está se prepa-
rando durante todo o ano para 
a prova agora o momento é 
de confiança. Thayse Caro-
line de Matos Henrique, 21, 
tem enfrentado uma maratona 
de processos seletivos para 
cursar Medicina e o Enem é 
um deles. “Para mim, a prova 
do último domingo foi tran-
quila, tive uma boa prepa-
ração, estava com o psicoló-
gico e com o educacional ali-
nhados, acredito que eu tenha 
feito uma boa prova. Eu achei 
a prova neste ano diferente, 
conteudista e mais direta, sem 
margens para dupla interpre-
tação”, disse a estudante. 

Débora Ricalde 

Depois de atingir, no dia 
16 de outubro, o valor mínimo 
da vazante do nível d’água 
do Rio Paraguai, de -60 cm, o 
segundo menor valor de nível 
d’água registrado em toda 
a série histórica de dados 
da estação com 121 anos, o 
boletim de monitoramento hi-
drológico da estiagem indicou 
a retomada das chuvas, que 
contribuíram para o aumento 
no nível do Rio Paraguai em 
Mato Grosso do Sul. 

De acordo com o levanta-
mento nesta última semana, 
o Rio Paraguai tornou a apre-
sentar a tendência de ele-
vação de seu nível na maioria 
das estações de monitora-
mento de sua calha. Apesar 
disso, os valores registrados 
continuam se situando na 
zona de atenção, ou seja, 
abaixo da cota de perma-
nência de 90%. 

“Estimativas de chuvas in-
dicam que na Bacia do Rio 
Paraguai, as chuvas médias 
estimadas ao longo dos úl-
timos 7 dias apresentaram 
acumulados de 53.5 mm, en-
quanto que sobre o bioma 
Pantanal, acumulados de 60,2 
mm”, explicou o documento. 

começou em 12 de abril e foi 
dividida em três fases. Em 
6 de julho, o Ministério da 
Saúde autorizou a vacinação 
da população em geral, em 
razão da baixa procura em 
todo o território nacional. 
Ainda assim, segundo o úl-
timo levantamento realizado 
pela Sesau (Secretaria Muni-
cipal de Saúde), até o dia 11 
de novembro, 203.613 pessoas 
haviam sido vacinadas contra 
a gripe em Campo Grande.  A 
cobertura vacinal geral no mu-

nicípio foi de 81,41%, tendo ul-
trapassado 100% no público de 
crianças menores de 5 anos, 
com 65.844 vacinados, e dos 
idosos com mais de 60 anos, 
com 82.449 vacinados; apenas 

os dois grupos bateram a meta 
de 90% de cobertura. E, até 
agora, as vacinas seguem 
disponíveis para a população 
geral nas unidades de saúde 
de Campo Grande.

Na Capital, população 
tem deixado de utilizar 
o item de proteção e 
de buscar pela vacina

Fotos: Valentin Manieri

Conforme informações da Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde), o uso de máscara continua sendo obrigatório na 
Capital, exceto durante as práticas de atividades físicas. 
No entanto, segundo o pneumologista, o número de novos 
casos do novo coronavírus está aumentando novamente, 
principalmente porque a vacina promove uma sensação 
de que a situação está sob controle.

“Infelizmente, o número de novos casos está aumen-
tando novamente. Exatamente porque as pessoas que 
tomaram vacinas imaginam que já podem tudo. As  vacinas 
são muito importantes, porém não impedem a transmissão. 
As vacinas ajudam na formação de anticorpos. Com o sur-
gimento das novas cepas, o uso de máscaras e o distancia-
mento social permanecem fundamentais”, complementa.

Máscaras e vacinação devem andar 
em conjunto para garantir proteção

Com temperaturas pas-
sando dos 30ºC, a tendência é 
de que o tempo fique cada vez 
mais instável em todo Mato 
Grosso do Sul. De acordo com 
a meteorologista do Cemtec 
(Centro de Monitoramento do 
Tempo e do Clima de MS), 
Valesca Rodriguez: 

“O transporte de umidade 
e a passagem de sistemas 
atmosféricos como áreas alon-
gadas em baixa pressão e 

frentes frias favoreceram o 
tempo instável”, explica.

Os dados do Cemaden 
(Centro Nacional de Monito-
ramento e Alertas de Desas-
tres Naturais) indicam que 
em Campo Grande, do dia 
1º de novembro até o dia 25, 
choveu cerca de 269,8 mm no 
Jardim Panamá, 212,4 mm na 
Vila Santa Luzia e 161 mm 
na região da UPA Aparecida 
Gonçalves Saraiva.

Nilson Figueiredo

Chuvas deram uma 
trégua ao tempo seco e 
com altas temperaturas 
registradas no Estado

CONFIRA A PREVISÃO DO TEMPO PARA ESTE FIM DE SEMANA EM CAMPO GRANDE:

Sábado (27) – mínima 21ºC e máxima de 32ºC – sol com algumas 
nuvens com 0% de probabilidade de chuva;

Domingo (28) - mínima de 21ºC e máxima de 32ºC – sol com 
algumas nuvens com 80% de chuva rápida durante o dia e à noite;

Segunda-feira (29) - mínima de 21ºC e máxima de 28ºC – sol com 
algumas nuvens com 80% de chuva rápida durante o dia e à noite.
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Pesquisa

Meio ambienteNova gestão

Com diversidade 
de valores, itens 
chegaram a ter 
87% de diferença 
entre lojas

Carnes revertem altas e caem 
de preço em até 26% no mês

Produtor rural é fundamental para a sustentabilidadePor aclamação, Amas decide 
nova diretoria para 2022

Shopping do agronegócio, 
antigo outlet do Indubrasil, 
deve ser retomado

Valentin Manieri

Edemir Rodrigues

Kelly Ventorim

Felipe Ribeiro

Revertendo o quadro de 
fortes altas durante o ano todo, 
agora as carnes registram recuo 
de preços nos supermercados 
da Capital. Segundo levanta-
mento feito ontem (26), pelo 
jornal O Estado, a proteína 
animal chegou a ter queda de 
26% em apenas um mês.

O frango, que também acom-
panhou as elevações da carne 
bovina, desta vez atingiu uma 
redução de R$ 3,01 por quilo, no 
Atacadão. Na última semana de 
outubro, o valor do produto cus-
tava R$ 11,50, e agora, R$ 8,49. 
No Supermercado Pires, era pos-
sível comprar a ave por R$ 13,89. 
Neste mês, o preço caiu para R$ 
12,99, uma diferença de 6,5%.

A proteína bovina se des-
tacou como a maior vilã do 
bolso dos consumidores desde 
o início do ano. Mas o cenário 
mudou e o item apresentou vá-
rias reduções, como aconteceu 
com o coxão mole. Na mesma 
comparação mensal, o quilo do 
corte saiu de R$ 34,95 para R$ 
29,98, variação de -14,2%.

Além da retração dos valores 
há um mês, a pesquisa também 
apontou diferenças significa-
tivas em apenas uma semana. O 
frango congelado teve recuo em 
três supermercados da cidade. 
Na semana passada, a carne 
valia R$ 10,49 no atacadista 
Assaí, agora, R$ 7,99. O que 
representa queda de 23,8%.

No Atacadão, o mesmo pro-
duto caiu de preço em 15% no 
intervalo de sete dias. Nesta 
semana, o valor apurado foi de 
R$ 8,49, e antes não era possível 
adquirir o pacote de 1 kg por 
menos de R$ 9,99. Apesar de pe-
quena, a diminuição do custo da 
carne de ave também ocorreu, 
de R$ 13,49 para R$ 12,99.

Ainda na semana, o coxão 
mole acompanhou as quedas 
do frango e reduziu 11,7%. No 
início da segunda quinzena 
de novembro, a apuração nos 
supermercados encontrou o 
quilo do corte a R$ 33,95. 
Agora, o mesmo produto está 

Com o objetivo de trans-
formar Mato Grosso do Sul 
em uma unidade federativa 
de carbono neutro, a parti-
cipação de autoridades esta-
duais na COP26, em Glasgow, 
na Escócia, deixa a men-
sagem de que o produtor rural 
tem papel fundamental no de-
safio lançado. A afirmação foi 
feita pelo  secretário de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar (Semagro), 
Jaime Verruck, durante o 
Seminário de Negócios de 
Carbono e Sustentabilidade, 
que aconteceu nesta semana 
em Campo Grande. 

“O objetivo é exatamente 
este: identificar práticas para 
que a gente possa levá-las ao 
produtor rural e a partir dele, 
conseguir gerar os créditos de 
carbono para que Mato Grosso 
do Sul alcance a meta de se 
tornar Estado Carbono Neutro 
até 2030”, contou Verruck, 
durante o evento. 

Rosana Siqueira

O antigo projeto do sho-
pping Outlet, que acabou 
se tornando um shopping 
do agronegócio, em Campo 
Grande, deverá em breve ser 
retomado. A meta era de que 
o shopping funcionasse em 
2019, mas a pandemia teria 
atrapalhado o processo de 
inauguração. Agora, o go-
verno está em tratativas com 
investidores para fechar um 
novo termo de acordo.

O empreendimento co-
meçou a ser feito em 2014, 
com investimento inicial de R$ 
30 milhões e localizado entre 
as saídas de Sidrolândia e 
Aquidauana, no núcleo indus-
trial do Indubrasil.

Em outubro de 2018, o 
grupo empresarial respon-
sável reformulou a proposta 
e previa que, no local, 115 
lojas comercializassem pro-
dutos agropecuários, estabe-
lecendo-se como o primeiro 
shopping rural do Estado. 
Conforme os proprietários 
na época, a ideia era comer-
cializar de sementes até aero-
naves agrícolas. 

O secretário de Estado da 
Produção, Jaime Verruck, 
explica como ocorreu o pro-
cesso. “Primeiro, na ideia ini-
cial do outlet o empresário 
recebeu, de doação do go-
verno do Estado, uma área 
pra que ele fosse construído 
e ele obviamente fez investi-
mentos necessários em cima. 
Os investimentos aí foram de 
mais de R$ 20 milhões.”

“O que aconteceu ao longo 
desse período é que a autori-
zação para esse empresário 
tinha sido dada exclusiva-
mente para que ele pudesse 
construir o outlet por con-
dições de mercado. Então, o 
mercado começou a mostrar 
a inviabilidade de um outlet 
em Campo Grande, principal-
mente outlet voltado para o 
setor de confecções”, relem-
brou Verruck.

A partir da prospecção, ele 
alega que o empresário então 
tomou a decisão de fazer uma 
nova análise de mercado, e 
uma nova pesquisa identi-
ficou uma oportunidade de 
transformar  aquela proposta 
de outlet em outra, conhe-
cida como shopping rural. 
“Um shopping vocacionado 
para atender os produtores 
rurais, pecuária, revenda, 
remediadores de insumos e 
e revendedores de veículos, 
concessionárias.”

“Então, ele focou nessa 
possibilidade do shopping 
rural. Nesse período de ven-
cimento da concessão do go-
verno do Estado pela área, 
com a qual tinha uma cláusula 
de reversão automática, foi 
o que aconteceu. Então, re-
verteu esse bem para o Estado 
de Mato Grosso do Sul e nós 
iniciamos um novo processo”, 
acrescentou o secretário.

Verruck destacou que a 
Semagro está finalizando esse 
novo termo de acordo que 
deve ser concluído nas pró-
ximas duas semanas. “A ideia 
é para que esse empresário 
sinalize seu ponto de vista de 
prazo da instalação não mais 
de um outlet, mas de um em-
preendimento na área de um 
shopping rural e, novamente, 
serão estabelecidas cláusulas 
de reconversão, caso isso não 
ocorra dentro de um prazo 
previamente definido.”

O secretário alega que tem 
os investimentos que esse 
empresário já fez na área. 
“Esses empreendimentos  só 
vão ser uma prerrogativa 
dele. São autorizados por 
ele. Mas a perspectiva é de 
que a gente consiga, até o 
fim do ano, fazer esse tempo 
de acordo e sinalizar o em-
presário com novos investi-
mentos. E ele, consequente-
mente, deve apresentar um 
novo cronograma para ins-
talação de um shopping rural 
visando atender exatamente 
o agro”, concluiu.

custando R$ 29,98, retração 
de 11,7%. 

No ano, a variação negativa 
é ainda maior. A carne bovina 
chegou a custar R$ 37,90 no 
mês de março, o que corres-
ponde a uma forte redução de 
R$ 7,92 a cada quilo comprado, 
ou diferença de 20,9% no pe-
ríodo de oito meses.

Diferença entre supermercados
As pesquisas dos preços dos 

alimentos entre os diversos 
supermercados da Capital têm 
grande importância na hora 
de economizar. A reportagem 
aferiu que a diferença de va-
lores pode chegar a quase o 
dobro. No local com o menor 
preço, o quilo do frango valia 

R$ 7,99. Já no estabelecimento 
mais caro, o valor saltava para 
R$ 14,98.

O coxão mole com o preço 
mais acessível podia ser com-
prado por R$ 27,80. Já no 
supermercado com o maior 
valor de venda, o custo era de 
R$ 39,95, uma diferença subs-
tancial de 43,7%.

Consumidores já 
podem encontrar preços 
acessíveis da proteína 
animal nos supermercados

Investimento no 
Indubrasil, com 
obras paradas, deve 
ser retomado em 
breve na Capital

Governador Reinaldo 
Azambuja e ministra 
Tereza Cristina 
participaram da ação

Arroz Tipo 1 (5 kg) - Mais barato 14,98 14,75 15,99 19,49 14,99
Feijão Tipo 1 (1 kg) - Mais barato 5,38 4,95 6,39 4,85 5,29
Oléo de Soja PET 900 ml - Mais barato 7,65 7,68 7,90 7,29 7,19
Açúcar refi nado União 1 kg 4,59 5,19 5,89 5,39 5,45
Café em pó Três Corações 500 g 15,90 16,59 14,49 16,65 17,60
Sal refi nado Cisne 1 kg 4,45 2,85 4,99 - 2,89
Macarrão c/ ovos Dallas 500 g 3,55 3,45 3,59 3,25 3,25
Extrato de tomate Elefante 310 g (pote) 5,35 4,99 3,99 4,89 4,89
Farinha de trigo 1 kg - Mais barato 2,99 2,49 3,59 3,49 2,49
Ovos médios (dúzia) 6,59 6,49 6,99 5,85 6,25
Achocolatado Nescau 370 g (lata) 7,99 4,99 4,99 6,89 6,89
Leite em pó Ninho 380 g (lata) 16,79 12,45 13,99 14,98 13,89
Leite integral Italac 1 L 4,19 3,89 3,45 4,18 3,99
Margarina c/ sal Qualy 500 g 5,99 7,69 6,99 7,49 6,99
Pão francês (kg) 10,99 - 12,98 - -
Papel Hig. Neve Folha Dupla (12 rolos) 18,59 13,90 18,90 19,80 19,89
Creme dental Colgate 4,15 3,29 3,99 2,99 3,29
Sabão em pó Omo caixa (1,6 kg) 17,90 19,75 17,98 19,89 19,80
Sabão em barra Ypê (5 unidades) 10,99 9,95 13,98 9,90 7,59
Sabonete Lux 90 g (unidade) 2,15 1,65 1,79 0,89 1,79
Detergente Ypê 500 ml 2,85 1,85 2,59 1,89 1,79
Esponja de aço Bombril (8 unidades) 2,65 1,99 2,59 1,75 1,79
Cebola (kg) 3,55 1,69 3,89 2,99 1,99
Batata (kg) 2,79 2,19 3,99 2,99 2,49
Tomate (kg) 5,65 3,59 2,49 4,99 3,89
Banana-prata (kg) 10,99 5,99 10,98 5,98 5,49
Frango congelado (kg) 12,99 7,99 14,98 10,95 8,49
Coxão mole (kg) 29,98 27,80 39,95 27,90 -

PRODUTOS
PIRES ASSAÍ NUNES FORT¹ ATACADÃO

Tabela de preços de alimentos Campo Grande

Fonte:  Reportagem/Jorge Oliveira

Fort - Av. Ernesto Geisel I Assaí - Rua  Av. Fábio Zahran  I Atacadão - Av. Costa e Silva  Nunes -  Av. Três Barras  I Supermercado Pires – Av. Marquês de Pombal 
Endereços dos supermercados:

SUPERMERCADOS

1- A rede de supermercados Fort passa a ser incluída na pesquisa.
Observação

Segundo o governo esta-
dual, a ação serviu de oportu-
nidade para a apresentação 
de práticas já testadas e que 
estão disponíveis para os pro-
dutores rurais, sobretudo da 
região do Pantanal. São me-
didas que também incluem a 
Embrapa, Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento e também possuem 
iniciativa dos proprietários, 
como reforçou o secretário. 

Ministra e governador
A ministra da Agricul-

tura, Tereza Cristina, o go-
vernador Reinaldo Azam-
buja e o presidente da As-
sembleia Legislativa, Paulo 
Corrêa, também fizeram 
pronunciamentos na aber-
tura do evento. 

A chefe da pasta e o gover-
nador destacaram o papel do 
produtor rural na tarefa de 
conservar o meio ambiente, 

Empreendimento

como no bioma Pantanal.
“Nosso produtor é o 

maior ambientalista do país, 
porque conserva dentro de 
sua propriedade sem receber 
por isso”, disse a ministra, 
referindo-se à obrigatorie-
dade de destinar o mínimo 
de 20% da área rural como 
reserva legal. 

“Quem preserva o Pan-
tanal até hoje é o homem e 
a mulher pantaneiros”, com-
pletou o governador Reinaldo 
Azambuja, para em seguida 
citar o prêmio conquistado 
na quarta-feira (24) por 
Mato Grosso do Sul, na In-
glaterra: o Solar & Storage 
Live Awards 2021, na cate-
goria “International Solar 
and/or Storage Project of the 
Year” (em português: Projeto 
Internacional Solar e/ou Ar-
mazenamento do Ano) com 
o Projeto Ilumina Pantanal, 
que leva energia gerada a 
partir de placas solares para 
as famílias pantaneiras. (FR)

A Amas (Associação Sul-
-Mato-Grossense de Super-
mercados) realizou votação 
ontem (26) para a escolha de 
sua nova diretoria. A ação 
define a equipe gestora que 
atuará no biênio 2022-2023. 
Ainda, o evento aconteceu por 
aclamação da chapa única 
“Amas mais forte”, organi-
zada pelo supermercadista 
Denyson Prado, que será o 
novo presidente da entidade a 
partir do ano que vem.

Edmison Verati, atual 
chefe da Amas, ressaltou 
sobre a importância da vo-
tação. “Essa renovação é sa-
lutar para o fortalecimento 
da Amas. Estivemos por seis 
anos à frente da associação. 
Cumprimos o nosso papel, 
em especial, na reta final da 
nossa gestão, quando viven-
ciamos a pandemia. Agora 
é tempo de dar espaço para 
que outros representem os 

supermercadistas, trazendo 
um novo fôlego à entidade.”

Denyson Prado, que assu-
mirá a presidência em 2022, 
relembrou a importância da-
queles que já colaboraram 
com os trabalhos da Amas. 
“Se hoje somos essenciais, 
se temos o respeito da so-
ciedade civil e das entidades 
e órgãos públicos é porque 
esses supermercadistas, e falo 
isso com muito orgulho, de-
dicaram parte da sua vida a 
nos defender, a nos organizar 
e a nos tornar referência no 
associativismo.”

Segundo o presidente eleito, 
sua intenção é a de continuar 
o trabalho realizado na gestão 
anterior. “Vamos intensificar 
os cursos e treinamentos para 
qualificar o nosso setor. Vamos 
retornar com a Superamas, 
suspensa em razão da pan-
demia, trazendo várias novi-
dades e conforto”, contou.
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Comércios 
físico e on-line 
tiveram pouco 
movimento em 
dia promocional

Desempenho da Black Friday 
prevê Natal mais fraco neste ano

Confiança recua em 24 setores da 
indústria para o mês de novembro

Empréstimos em bancos encarecem em outubro

Folhapress

O economista Fabio Bentes, 
da CNC (Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo), avalia que o desem-
penho da Black Friday neste 
ano sinaliza um Natal mais 
fraco para o comércio do que o 
previsto inicialmente.

“A Black Friday funciona 
como um termômetro”, afirma. 
Neste ano, o dia foi marcado 
por lojas vazias e negócios 
mornos no online, cenário 
bem diferente de outros anos, 
quando cenas de multidões 
nos estabelecimentos se espa-
lhavam nas ruas.

Em setembro, a CNC havia 
estimado uma alta de 3,8%, em 
termos reais (descontada a in-
flação), para as vendas natalinas 
de 2021, na comparação com 
o ano passado. Essa projeção 
tende a ser revisada para baixo 
em breve, de acordo com Bentes.

Em 2021, a entidade estima 
uma queda de 6,5% para as 

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
recuou em 24 dos 30 setores 
analisados pela CNI (Confe-
deração Nacional da Indús-
tria) na passagem de outubro 
para novembro deste ano. As 
informações são da Agência 
Brasil.

Apesar da queda, apenas 
um setor ficou abaixo da linha 
de 50 pontos. Todos os de-
mais permanecem confiantes. 
Dados acima dessa faixa re-
presentam confiança e abaixo, 
falta de confiança. 

Em novembro, o Icei de pro-
dutos de limpeza, perfumaria 
e higiene pessoal ficou em 49,5 
pontos.

O Icei é resultado da média 
entre a percepção das condi-
ções atuais e das expectativas. 
Ao todo, foram entrevistadas 
no país 2.340 empresas entre 
3 e 12 de novembro.

A economista da CNI La-
rissa Nocko explicou, nessa 
sexta-feira (26), que o resul-
tado do Icei foi heterogêneo 
entre os setores. 

“Todos os componentes do 
Icei caíram. Quando pergun-

Taxas de empréstimos 
por famílias ficaram 
mais caras no 
mês de outubro

Segundo analistas, 
Black Friday deste ano 
se mostrou mais tímida 
que as anteriores

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Valentin Manieri

tados sobre a percepção 
das condições atuais da 
economia, apenas dois 
setores a avaliaram po-
sitivamente: outros equi-
pamentos de transporte e 
produtos de madeira.”

“O que mantém o indi-
cador da maior parte dos 
setores acima de 50 pontos, 
ou seja, em um cenário de 
confiança, são as expec-
tativas positivas para os 
próximos seis meses, ainda 
que menos otimistas do que 
no mês anterior”, explicou 
Larissa, em nota.

As maiores quedas de 
confiança ocorreram nos 
setores de móveis (4,6 
pontos), equipamentos 
de informática, produtos 
eletrônicos e outros (4 
pontos) e metalurgia (3,6 
pontos). 

A confiança avançou 
principalmente nos setores 
de outros equipamentos de 
transporte (3,3 pontos), 
produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (2,9 pontos) 
e obras de infraestrutura 
(2 pontos).

Boa 
  Sorte

0 1  0 2  0 3  0 4  0 5 

0 6  0 7  0 9  1 0  1 1

1 4  1 5  1 9  2 1  2 4

(2382)LOTOFÁCIL

Lotofácil
(Concurso nº2381) (SORTEIO REALIZADO 25/11/2021)

Faixa de premiação

15 acertos               4               267.938,72
14 acertos       438        732,95 
13 acertos     10720         25,00
12 acertos    110390      10,00
11 acertos         562057     5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                        0                                  0,00
QUADRA                     55                         11.882,92
TERNO                     6.144                           101,30
DUQUE                   167.34                              3,71

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 16.000.000,00

(SORTEIO REALIZADO 25/11/2021)(CONCURSO Nº5714) 

2 6   3 2   3 9   6 0   7 6

2 5  3 7  4 4  5 1  6 0
(5715)Quina

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

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

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1717) (SORTEIO REALIZADO 25/11/2021)

7 ACERTOS      0 0,00
6 ACERTOS      4      12.121,64
5 ACERTOS     85               814,89
4 ACERTOS   1.373                  9,00
3 ACERTOS  12.950                3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.500.000,00

FORTALEZA /CETIME DO 

FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2241)LOTOMANIA

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

 RATEIO 

LOTERIAS

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

(CONCURSO Nº 535) (SORTEIO REALIZADO 25/11/2021)

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

DIA DE SORTE

7 ACERTOS            0                        0,00 
6 ACERTOS           32            1.916,84
5 ACERTOS         1.539          20,00
4 ACERTOS                   14.659                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 250.000,00

MÊS DA SORTE: NOVEMBRO

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.700.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2302)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena   0                     0,00
Quina           9                     4.354,09
Quadra           587                                               84,77
Terno            10.251                                               2,42

Sena    0                     0,00
Quina            5                        8.708,18
Quadra             470                                                  105,87
Terno             9.824                                              2,53

(Sorteio realizado 25/11/2021)

01   04  05   24   30  48
08   09  16   23   26  46

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,593 R$ 5,594 -0,0357
Dólar Turismo R$ 5,63 R$ 5,757 0,5941
Euro R$ 6,304 R$ 6,306 0,6223
Libra Esterlina R$ 7,451 R$ 7,446 -0,1073

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 323,09 
IBOVESPA (SP): 102.224,26 −3.586,99 (3,39%)

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 23° 32º

São Paulo                  19º           28º

Brasília 19º 28º

Rio de Janeiro 21º  32º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   32°
Dourados      19°   35°
Corumbá                24°             35°
Maracaju                 19°             36°
Ponta Porã               18°             33°
Três Lagoas              22°            35°
Mundo Novo             20°   36°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.: 47% máx.: 86%

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

vendas da Black Friday no 
Brasil em termos reais. É a 
primeira retração projetada 
em cinco anos, desde 2016.

“A inflação é a grande vilã. 
É a principal responsável pela 
projeção de queda”, indica 
Bentes. “Com a inflação, os 
juros vêm subindo para o con-
sumidor”, completa.

Foram quase 5,4 milhões 
de pedidos online até as 16h, 
segundo monitoramento da 
Neotrust, empresa especiali-
zada em dados de vendas vir-
tuais. O volume é praticamente 
igual ao registrado no mesmo 
período no ano passado. O 
faturamento estava em R$ 3,7 

bilhões, 5% acima do contabili-
zado em igual período de 2020.

O resultado preliminar, 
no entanto, não considera o 
efeito da inflação. Em outubro, 
o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
aumentou 1,25%, maior para o 
mês desde 2002. Em 12 meses, 
o acumulado alcançou 10,67%. 
Trata-se da maior marca desde 
janeiro de 2016 (10,71%).

Nessa sexta-feira (26), o 
BC (Banco Central) informou 
que a taxa média de juros 
no Brasil para empréstimos 
subiu 2,2 pontos em outubro, 
perante setembro, para 32,8% 
ao ano. É o maior nível desde o 

início da crise de coronavírus, 
quando o percentual estava 
em 33,3% ao ano.

Bentes explica que, além 
de ter diminuído o poder de 
compra do consumidor nos úl-
timos meses, a pressão infla-
cionária também aumentou os 
custos de operação do varejo. O 
impacto nas lojas desafiou des-
contos mais agressivos nesta 
Black Friday, segundo ele.

Em 2021, uma das parti-
cularidades que chamaram 
atenção de analistas foi o in-
teresse de parte dos consu-
midores por promoções de 
itens básicos, como alimentos, 
bebidas e produtos de higiene. 
Eles apareceram nos relató-
rios dos primeiros dias de 
promoção do Reclame Aqui.

Conforme Bentes, essa 
busca pode ser associada, em 
parte, à crise econômica. É 
que, em tempos de aperto no 
bolso, o consumidor tenta en-
contrar preços mais acessíveis 
de mercadorias de primeira 
necessidade, ao passo que 
os gastos com bens de valor 
maior são travados.

“O que está por trás disso 
é o temor do consumidor de 
comprometer ainda mais sua 
renda com prestações. Ele 
sabe que, se pisar no ace-
lerador agora, os próximos 
meses podem ser difíceis. O 
cenário de inflação não vai ser 
revertido no curto prazo.”

pessoas físicas e de 7,1 pontos 
para as empresas.

No caso das famílias, o BC 
destacou os aumentos das 
taxas do crédito pessoal não 
consignado (6,2 ponto per-
centual, chegando a 83,6% 

ao ano, em outubro), crédito 
pessoal consignado para ser-
vidores públicos (0,9 ponto 
percentual, com taxa de 17,9 
% ao ano) e cartão de crédito 
rotativo (4,1 pontos percen-
tuais; taxa de 343,6% ao ano). 

Folhapress

As taxas de juros dos 
empréstimos nos bancos su-
biram em outubro, segundo 
a pesquisa Estatísticas Mone-
tárias e de Crédito do Banco 
Central (BC), divulgada nessa 
sexta-feira (26), em Bra-
sília. As informações são da 
Agência Brasil.

Nas operações com taxas 
livremente definidas pelos 
bancos, a taxa média cobrada 
de empresas e famílias ficou 
em 32,8% ao ano, aumento 
de 2,2 pontos percentuais em 
relação a setembro, quando 
estava em 30,6% ao ano. Essa 
é a maior taxa desde março de 
2020 (33,3% ao ano).

As famílias pagaram taxa 
média de 43,8% ao ano, com 
alta de 2,1 pontos percentuais 
em relação a setembro, e as 
empresas, 19,1% ao ano, au-
mento de 2 pontos percentuais. 
Em 12 meses, as altas foram de 
4,8 pontos percentuais para as 

O cheque especial ficou com 
taxa de 128,8% ao ano, recuo 
de 0,8 ponto percentual em 
relação a setembro.

No crédito às empresas, o 
destaque ficou para os cres-
cimentos nos custos de con-
tratação de desconto de dupli-
catas e outros recebíveis (1,5 
ponto percentual, com taxa em 
14,2% ao ano), capital de giro 
com prazo menor que 365 dias 
(6 pontos percentuais; taxa de 
22,1% ao ano) e capital de giro 
com prazo superior a 365 dias 
(2 pontos percentuais, com 
juros em 19% ao ano).

A inadimplência, conside-
rados atrasos acima de 90 dias, 
do crédito livre para pessoas 
físicas chegou a 4,3%, com alta 
de 0,1 ponto percentual em 
relação a setembro. A inadim-
plência das empresas perma-
neceu em 1,6%.

A alta dos juros também foi 
observada nas operações de 
crédito direcionado, que têm 
regras definidas pelo governo.
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Libertadores

Decisão no Uruguai opõe os dois últimos vencedores 
da principal competição do continente

Pelo tri

Além do título, as 
equipes têm a chance 
de levar uma quantia 
milionária com a 
conquista continental. 
Ao todo, o campeão da 
Libertadores recebe uma 
premiação de US$ 22,55 
milhões (cerca de R$ 
125,5 milhões na cotação 
atual). O vice fica com 
US$ 13,55 milhões (em 
torno de R$ 75,4 milhões).

Os valores incluem a 

participação de cada um 
desde a fase de grupos 
até a final. Isso porque 
a Conmebol premia as 
equipes conforme cada 
uma vai avançando na 
competição.

Outros clubes 
brasileiros ficaram pelo 
caminho na Libertadores: 
Grêmio (fase preliminar), 
Santos (fase de grupos), 
Inter (oitavas de final), 
São Paulo e Fluminense 

Título garante premiação de R$ 125 milhões

Libertadores da América 2021 – FinalFicha técnica

Data: 

Horário: 

27/novembro

16h (de MS)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Local: Centenário, Montevidéu (URU)

Néstor Pitana (ARG)

Centenário, Montevidéu (URU)

PALMEIRAS
Weverton; Mayke, Luan, 

Gomez e Piquerez; Felipe 
Melo, Zé Rafael, Raphael 
Veiga e Scarpa (Danilo); 

Dudu e Rony.
Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO
Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, 

David Luiz e Filipe Luís; William 
Arão, Andreas Pereira, Éverton 
Ribeiro e De Arrascaeta; Bruno 

Henrique e Gabigol. 
Técnico: Renato Gaúcho.

AMÉRICA
Decisão no Uruguai opõe os dois últimos vencedores 

Pelo tri

AMÉRICA

Libertadores

Decisão no Uruguai opõe os dois últimos vencedores 
da principal competição do continente

Pelo tri
da

de uma das equipes. 
Alviverdes e rubro-negros 

têm dois títulos da compe-
tição cada um até aqui. O 
Palmeiras venceu a Liberta-
dores pela primeira vez em 
1999, quando superou o De-
portivo Cali (COL). O segundo 
título veio na edição do ano 
passado, com vitória sobre 
o Santos. Vale destacar que 
o Alviverde está indo para a 
sexta final de Libertadores. 
Além dos títulos, a equipe 
ficou com o vice em 1961, 
1968 e 2000.

Já o Flamengo foi cam-
peão da América em 1981, 
com um time formado por 
Zico e cia. Em 2019, sob o 
comando do português Jorge 
Jesus, o Rubro-Negro faturou 
o bicampeonato ao superar 
o River Plate, em Lima, no 
Peru. Com o título, Palmeiras 
ou Flamengo se juntarão aos 
clubes brasileiros com mais 
conquistas na Libertadores – 
São Paulo, Grêmio e Santos, 
que têm três troféus cada.

Raphael Veiga cita ‘glória eterna’
O técnico Abel Ferreira 

comandou o primeiro treino 
do Palmeiras no Uruguai na 
tarde dessa quinta-feira (25), 
no Grand Parque Central, 
estádio do Nacional, em Mon-
tevidéu. Como os trabalhos 
foram táticos, a atividade foi 
fechada.

Já o Flamengo, com o 
grupo completo, treinou no 
estádio Campeón del Siglo, 
do Peñarol. Renato Gaúcho 
abriu apenas os primeiros 
15 minutos para a imprensa.

Antes da atividade, o meia 
Raphael Veiga falou sobre a 
final e a oportunidade de o 
Palmeiras se tornar o primeiro 
time a vencer a Libertadores 
duas vezes consecutivas desde 
as conquistas do Boca Juniors 
em 2000 e 2001.

“A gente brinca e fala no 
vestiário sobre a questão da 
glória eterna e deixar eterni-
zado o nosso nome na parede 
do clube”, afirma o jogador de 
26 anos. “O Palmeiras nunca 

conseguiu isso. Nós já estamos 
na história do clube, mas ser 
bicampeão da Libertadores, 
além de entrar na história, tem 
um peso muito grande.” 

Gabigol quer evitar o “vazio”
Gabigol já conseguiu fazer 

história nesta edição da Li-
bertadores. O camisa 9 ul-
trapassou Zico e se tornou o 
maior artilheiro da história do 
Flamengo no torneio. Agora, 
ele busca coroar o feito com o 
título. Neste sábado, o Rubro-
-Negro faz a final com o Pal-
meiras, no Uruguai.

Gabigol é o artilheiro do 
torneio, com dez gols. Esta 
é a terceira edição que 
disputa com a camisa do 

Flamengo. São 21 gols pelo 
clube na Libertadores (Zico 
marcou 16).

“Foi uma façanha superar 
a marca do Zico. É sempre 
algo notável, mas será melhor 
se formos campeões. Quebrar 
este recorde foi algo espe-
cial, mas se não ganharmos 
o título vai existir um vazio. 
Espero jogar mais edições 
de Libertadores e que possa 
aumentar o número de gols, 
mas não só isso, que também 
sejamos campeões. Isso é o 
mais importante”, declarou o 
atleta, em material produzido 
pela Conmebol.

Gabigol deixa 
claro que, “se não 
ganharmos o título, 
vai existir um vazio” 

Raphael Veiga 
fala em eternizar 

seu nome na 
parede do clube 

palmeirense
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Veja os valores:
Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas de final: US$ 1,05 
milhão

Quartas de final: US$ 1,5 
milhão

Semifinal: US$ 2 milhões
Final: US$ 15 milhões 

(campeão), US$ 6 milhões 
(vice)

(quartas de final) e 
Atlético-MG (semifinal).

Conmebol e polícia se preocupam 
com chegada de organizadas

A Conmebol e as autori-
dades locais do Uruguai sobem 
o sinal de alerta para o clima 
em Montevidéu, desde ontem 
(26), com as chegadas de cada 
vez mais torcedores para a 
final da Libertadores, espe-
cialmente os organizados, 
que deixaram o Brasil em sua 
maioria na quinta-feira para 
uma viagem longa de ônibus.

Há histórico recente de 
brigas entre os principais 
grupos de torcida dos dois 
times, com direito até a pan-
cadaria dentro do estádio 
durante jogo do Brasileirão 
em Brasília, em 2016. A re-
lação entre eles não é boa 
e as polícias de São Paulo 
e do Rio de Janeiro sempre 

preparam operação especial 
para os duelos entre eles em 
território nacional.

O clima de tensão no Uru-
guai tem subido nos últimos 
dias com o predomínio de 
camisas do Flamengo e do 
Palmeiras nas ruas, especial-
mente nos pontos turísticos. 
Ainda não houve registro de 
confusão, mas já há vídeos 
que circulam na internet mos-
trando princípios de desenten-
dimento após provocações.

Por conta disso, inclusive, 
a organização da compe-
tição tentará separar fla-
menguistas e palmeirenses 
mesmo na torcida mista na 
final deste sábado (27), e 
colocar os fãs de cada time o 

mais próximos possíveis do 
setor individual que ficará 
atrás de cada gol do Estádio 
Centenário.

A expectativa pela venda 
de ingressos e também pela 
circulação de pessoas no país 
é de que os flamenguistas 
sejam maioria nas arqui-
bancadas. Até mesmo na 
concentração do Palmeiras 
há relatos de torcedores do 
rubro-negro hospedados.

Recentemente, auto-
ridades brasileiras e uru-
guaias se reuniram com a 
Conmebol para traçar alguns 
planos de segurança, o que 
inclui proibição de entrada 
de algumas pessoas que têm 
problemas judiciais. 

UOL/Folhapress

Palmeiras e Flamengo en-
tram em campo hoje (27), 
em Montevidéu, em busca 
do tão almejado título da 
Libertadores 2021. O jogo 
será disputado a partir das 
16h (de MS) no Estádio Cen-
tenário. A partida vai marcar 
o tricampeonato continental 
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Durante dois anos e doze dias, Carlos Arthur Nuzman 
esperou. Na quinta-feira (25), no fim da tarde, veio o 
veredito: o ex-presidente do COB (Comitê Olímpico do 
Brasil) foi condenado a 30 anos e 11 meses de prisão 
em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, 
organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de 
divisas. Aos 79 anos, o veterano dirigente não vai para 
trás das grades por enquanto, uma vez que a sentença é 
de primeiro grau, mas, na melhor das hipóteses, caso ela 
seja revista em segundo grau, vai adiar consideravelmente 
seu retorno à vida pública e ao esporte. Já são quatro 
anos de afastamento. Em nota, o advogado de Nuzman, 
João Francisco Neto, reclamou que Bretas condenou o ex-
dirigente “por esporte, sem provas”. (UOL/Folhapress)

O ex-mandatário do COB, ex-membro do COI (Comitê 
Olímpico Internacional) e ex-presidente do comitê de 
candidatura e do Comitê Organizador da Rio 2016 foi 
condenado não como parte do esquema de corrupção 
encabeçado pelo ex-governador Sergio Cabral, mas como 
cabeça de uma trama para fazer o Rio de Janeiro ser 
escolhido como sede dos Jogos naquela ocasião.

A história é conhecida desde 2017. Em resumo: Nuzman 
teria pedido a Cabral verba para comprar votos africanos. 
O governador conseguiu que o empresário Arthur Soares 
pagasse a conta de US$ 2 milhões. O Rio foi eleito, sem 
que os votos supostamente vendidos fizessem diferença no 
resultado final. (UOL/Folhapress)

“Formiga, cadê você?”, 
gritavam torcedoras e 
torcedores da seleção 
brasileira em partida contra 
a Índia na noite dessa quinta-
feira (25). “Eu vim aqui só 
pra te ver”, insistia o público 
que foi à Arena da Amazônia, 
em Manaus, assistir à final da 
primeira rodada do Torneio 
Internacional de Futebol 
Feminino. Era a despedida 
de Formiga da seleção, mas 
ela só entrou em campo aos 

32 minutos do segundo tempo. A treinadora Pia Sundhage 
argumentou que a jogadora não está no futuro da seleção e 
por isso jogou apenas 15 minutos. “Onde já se viu? Despedida 
de uma das jogadoras mais importantes do futebol feminino 
brasileiro entrar aos 30 do segundo tempo?”, questionou um 
deles nas redes sociais. (Folhapress)

Nuzman é condenado a 30 anos de prisão

Rio 2016 causou queda do ex-chefão do COB

Formiga joga 15 minutos em despedida 

8h
Bandsports - Campeonato 
Ucraniano: Mynai x Dínamo de Kiev 

8h30
ESPN BR - Inglês: Arsenal x 
Newcastle 
FOX Sports - Eliminatórias da Copa 
do Mundo Feminina: Áustria x 
Inglaterra

10h
ESPN2 - World Rugby Seven Series

10h30
Bandsports - Endurance Brasil: 
etapa não informada

11h
FOX Sports - Inglês: Liverpool x 
Southampton

11h15
ESPN – Espanhol: Valência x Rayo 
Vallecano

13h
FOX Sports - Italiano: Juventus x 
Atalanta

13h30
ESPN - Inglês: Brighton x Leeds 
United

15h45
ESPN BR - Italiano: Venezia x Inter 
de Milão
SBT, FOX Sports e Conmebol TV - 
Libertadores: Palmeiras x Flamengo

16h30
ESPN - Português: Benfi ca x 
Belenenses

17h30
SporTV2 - Superliga de Vôlei 
Masculino: Cruzeiro x Goiás

18h30
Premiere - Brasileiro: RB Bragantino 
x América-MG

20h
SporTV2 – Superliga de Vôlei 
Masculino: Sesi-SP x Minas 
SporTV e Premiere - Brasileiro: São 
Paulo x Sport

20h30
ESPN - NBA: Brooklyn Nets x 
Phoenix Suns

22h
SporTV2 - NBA: Utah Jazz X New 
Orleans Pelicans

23h
ESPN - Boxe: Stephen Fulton x 
Brandon Figueroa 

Veja na TV Às 13h30, na Band, Bayern de Munique 
x Arminia, pelo Campeonato Alemão:

 FC Bayern English

Fonte: Esporte e Mídia

Técnico busca título para reafirmar opinião sobre Flamengo de Jesus
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Klaus Richmond
Folhapress

 Técnico do Flamengo, 
finalista da Libertadores, Re-
nato Gaúcho, 59, é descrito 
como uma fortaleza mental 
por seus pares.

Não sai da cabeça do empre-
sário Gerson Oldenburg, que o 
acompanha desde o início, como 
técnico no Madureira, em 2001, 
o primeiro ato da carreira fora 
das quatro linhas.

Ele aceitou uma proposta de 
R$ 8 mil mensais do clube da 
zona norte do Rio de Janeiro e 
convenceu os atletas de que pre-
cisava de uma estreia de gala.

Era necessário vencer o 
Vasco, campeão brasileiro há 
três dias, em São Januário. De-
baixo de chuva, impôs 2 a 1, de 
virada, ao time cruz-maltino, 
que estava com muitos des-
falques, mas tinha em campo 
Pedrinho e Viola, por exemplo.

“Já conheci muita gente no 

futebol, mas nada comparado 
com a confiança que ele tem. 
Diria que essa é a maior vir-
tude dele”, conta Oldenburg à 
reportagem.

Mesmo em sua terceira 
final de Libertadores na car-
reira – disputou em 2008 pelo 
Fluminense e em 2017 pelo 
Grêmio –, o treinador vem 
sendo questionado se tem con-
dições para pilotar o estrelado 
elenco flamenguista.

Visivelmente abatido após 
a derrota por 3 a 0 para o 
Athletico Paranaense, em 27 
de outubro, que eliminou o 
Flamengo da Copa do Brasil 
em pleno Maracanã, precisou 
ouvir logo na primeira per-
gunta um questionamento 
sobre o peso da frase dita 
como treinador do Grêmio, 
em 2019, de que o português 
Jorge Jesus tinha “obrigação 
de fazer um time de 200 mi-
lhões de reais jogar”.

“É um cara que não sente 

pressão, é sempre muito frio 
para tomar decisões. Nin-
guém fica quatro anos e sete 
meses no Grêmio à toa”, de-
fende Oldenburg.

“Faz parte isso de chamar 
a responsabilidade para ele. 
Alguns põe a culpa nos ou-
tros, mas ele não. Ele assume 
e diz que é o melhor porque 
confia no que faz. É como a 
mente do Cristiano Ronaldo, 
por exemplo”, completa.

Pessoas próximas a Renato 
asseguram, por exemplo, que 
a opção por morar no hotel 
Deville, em Porto Alegre, du-
rante toda a última passagem 
pelo Grêmio, se deu por uma 
face que poucos citam, a de 
estudioso.

Nos dias de jogos, rara-
mente sai do quarto antes do 
previsto para ir para o estádio. 
É comum, também, assistir a 
diversas partidas.

Curiosamente, o técnico 
ainda luta contra uma cole-

tânea de frases contrárias ao 
assunto no futebol. Ficou mar-
cada a imagem dele jogando 
futevôlei na praia de Ipanema 
enquanto nomes como Tite, 
Mano Menezes e Dunga, os 
últimos três treinadores da se-
leção, dividiam a sala de aula 
em Teresópolis, nos cursos da 
CBF. “Futebol é como andar 
de bicicleta. Quem sabe, sabe. 
Quem não sabe, vai estudar”, 
respondeu na ocasião.

Amigos e pessoas próximas 
dizem que o treinador jamais 
ficou com um “bicho”, nome 
dado às premiações por títulos 
e outras metas no futebol, 
durante o ciclo no Grêmio. 
Sempre dava o valor aos fun-
cionários, para ser dividido.

A face altruísta também 
foi revelada na pandemia, em 
maio de 2020, quando doou 
sete toneladas de alimentos 
às famílias que moravam 
nas proximidades da Arena 
do Grêmio.

Marcus Alves
Folhapress

Primeiro técnico europeu 
a chegar a duas finais conse-
cutivas de Libertadores, Abel 
Ferreira tenta erguer mais 
uma vez a taça continental 
com o Palmeiras neste sábado 
(27), diante do Flamengo, às 
16h (de MS), em Montevidéu, 
no Uruguai. O título coroaria 
um percurso agitado e mar-
cado, em boa parte, por sua 
cruzada contra uma parcela 
da imprensa. Nem sempre foi 
assim, contudo.

Se hoje o português de 42 
anos se senta no banco de re-
servas, por um período breve 
de sua vida ele esteve em outra 
posição: com uma visão mais 
privilegiada do campo, direto 
das cabines de transmissões 
televisivas. Quando critica 
o trabalho de comentaristas 
brasileiros, Abel o faz com co-
nhecimento de causa, segundo 

pessoas que acompanharam 
seu período na TV.

Assim que deixou a sua 
primeira experiência como 
treinador, ao ser demitido da 
base do Sporting, em 2014, 
o ex-lateral direito passou, 
então, a comentar jogos para 
a Sport TV, principal emissora 
esportiva de TV a cabo em 
Portugal. Foram poucos meses 
na função, mas o suficiente 
para abrir novos horizontes 
profissionais. “Acho que ele 
poderia ter tido futuro e, mais 
do que isso, ficou com a von-
tade de fazer mais”, conta 
o repórter Carlos Rodrigues, 
que participou de diversas 
transmissões ao seu lado. “De-
pois que ele saiu do nosso 
canal para trabalhar no Braga, 
o encontramos muitas vezes, 
e ele dizia que não fechava 
a porta e tinha certeza de 
que ainda voltaria a comentar 
mais adiante”, acrescenta.

Possivelmente por isso 

Abel não aceite hoje qual-
quer análise que julgue ser 
rasa sobre o trabalho que 
mantém no Palmeiras desde 
que assinou vindo do PAOK, 
da Grécia, em outubro do 
ano passado.

Abel parou de jogar aos 31
Essa faceta que deixa 

transparecer mais clara-
mente a sua personalidade 
esteve escondida durante 
grande parte de sua carreira 
como lateral. Até encerrá-la 
precocemente, aos 31 anos, 
por causa de uma lesão no 
Sporting, Abel praticamente 
não carregava qualquer en-
trevero fora de campo.

“Compreendo tudo [que 
está acontecendo no Brasil]. 
Compreendo quem pergunta, 
mas também compreendo as 
reações de quem responde. 
Porque o grau de exigência 
de um treinador atualmente, 
não digo que é diário, mas é 

quase isso. Um profissional 
que está à frente do Palmeiras 
tem de dar entrevista antes e 
depois do jogo do Brasileiro, 
o mesmo na Libertadores, ou 
seja, é uma pressão tremenda 
num país que respira futebol e 
também possui uma imprensa 
agressiva”, fala Carlos Freitas, 
diretor de futebol responsável 
por trazê-lo do Braga para o 
Sporting e depois por sua tran-
sição para ser treinador. “Diria 
que não existe nenhuma anor-
malidade na dinâmica desse 
relacionamento”, finaliza.

Com consultas vindas do 
exterior, Abel não tem a sua 
continuidade assegurada no 
Palmeiras ao fim da Liberta-
dores. “Ele seguramente sairá 
mais forte e preparado. Passou 
por outro continente, outra 
cultura e o Palmeiras é um 
clube com um peso completa-
mente diferente de qualquer 
outro que ele treinou antes”, 
conclui Freitas. 

Abel Ferreira já foi comentarista e critica 
jornalistas ‘com conhecimento de causa’
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Craque Marta reverencia jogadora
Miraildes Maciel Mota, a Formiga, recebeu flores de Marta 

após a goleada de 6 a 1 do Brasil contra a Índia, chorou, 
agradeceu e pediu que a seleção feminina continue a ser 
prestigiada. “Porque eu sei que muitas dessas garotas aqui têm 
um sonho”, afirmou. “Tive o privilégio de jogar com a melhor 
jogadora do mundo. Obrigado, nossa rainha”, disse para Marta. 
Formiga deixou o campo aplaudida pelas duas delegações. Até 
um ano antes de Formiga nascer, em 1978, o futebol feminino 
era proibido no Brasil. Ela começou a jogar bola aos 7 anos, nas 
ruas de Salvador (BA) e apanhou até dos próprios irmãos por se 
atrever a enfrentar os meninos na pelada. (Folhapress) 

Comandante do 
Palmeiras deixou 
portas abertas em 
emissora portuguesa
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Fama de boleiro 
traz vantagens e 
desvantagens ao atual 
técnico do Rubro-Negro

Renato Gaúcho põe à 
prova ‘fortaleza mental’

... da América

Mais Libertadores...
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Protesto

Reino Unido

Explode o número de ocupação de leitos de UTI 

COVID pressiona, 
e países europeus 
apertam restrições     

Pescadores franceses fazem bloqueio

Na Alemanha, diretor do 
Instituto Robert Koch 

pede redução massiva de 
contatos entre as pessoas

Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress

Enquanto fecham seus aero-
portos para impedir a chegada 
de uma nova variante que pode 
ser mais contagiosa, governos eu-
ropeus também apertaram mais 
uma vez ontem (26) restrições 
contra a já preocupante onda de 
inverno de COVID no continente.

Na Alemanha, o número de 
leitos de UTI ocupados por do-
entes com o novo coronavírus 
dobrou em uma semana, passou 
de 2.000 para 4.000, e levou o país 
a discutir novas restrições para 
conter a disseminação do coro-
navírus. O Instituto Robert Koch, 
a agência federal de controle 
de doenças da Alemanha, pediu 
que os governadores alemães 
considerem a possibilidade de 
aprovar um lockdown nacional, 
para conter mais rapidamente o 
número de novos casos.

“Precisamos imediatamente 
de uma redução massiva de 
contatos entre as pessoas”, 
disse o diretor do IRK, Lothar 
Wieler, ao anunciar que a taxa 
de contágio no país saltou 44% 
em uma semana.

Mesmo que não houvesse 
novas infecções, o governo 
alemão já previa um crescimento 
de 1.000 ocupantes nas UTIs, 
o que eleva a ocupação do país 
a cerca de 25%. Cirurgias não 
urgentes foram canceladas no 
país, para liberar leitos e fun-
cionários. Uma reunião entre 
governos estaduais e federal está 
prevista para 9 de dezembro, mas 
o ministro da Saúde, Jens Spahn, 
pediu que ela seja antecipada. 
“Esperar 10 dias neste momento 
é uma temeridade.”

A preocupação com a nova 
onda de inverno da COVID não 
se restringe à maior economia 
europeia, que nesta semana já 
havia apertado as restrições 
para não vacinados. Na Bélgica, 
o premiê Alexander De Croo 
descreveu o quadro como “muito 
pior que o pior dos cenários”, ao 
justificar mais restrições.

Plebiscito para decidir medidas
Na Espanha, a Catalunha 

se juntou às outras regiões e 
tornou obrigatórios os certifi-
cados digitais para frequentar 
bares, restaurantes, asilos e ou-
tros locais públicos. O governo 

holandês, que já impôs toque de 
recolher às 20h para bares e res-
taurantes e tornou obrigatório o 
uso de máscaras, se preparava 
para anunciar novas restrições 
no começo da noite dessa sexta, 
após o número de novos casos 
crescer 40% em uma semana, 
pressionando o sistema público 
de saúde. Entre as possíveis 
medidas está antecipar para 
as 17h o horário do toque de 
recolher, que atingiria também 
o comércio não essencial.

A Suíça estuda fazer um ple-
biscito para que os eleitores 
decidam que autonomia pode 
ter o governo nacional para 
agir contra a pandemia – por 
exemplo, se pode exigir certi-
ficado digital para frequentar 
lugares públicos em todo o país.

Em Portugal, um dos pa-
íses que mais avançaram suas 
campanhas de vacinação, com 
ao menos 80% dos habitantes 
imunizados, máscaras voltaram 
a ser obrigatórias nos espaços 
fechados, certificado de vacina 
será exigido para entrar em res-
taurantes e testes negativos para 
Sars-CoV-2 serão obrigatórios 
para entrar em asilos e hospitais.

A rainha Elizabeth 2ª, de 
95 anos, disse a membros da 
família real que está “muito 
melhor” de saúde e, por isso, 
conseguirá ser a anfitriã da 
tradicional celebração de Natal 
no Palácio de Sandringham.

As informações são do ta-
bloide “The Sun”. A monarca 
assegurou para os familiares 
se recupera bem e muito 
“ansiosa” para participar da 
festa em sua propriedade 
localizada em Norfolk.

A saúde da rainha Elizabeth 
preocupa a monarquia britâ-
nica nos últimos meses. Em 
outubro, ela chegou a passar 
uma noite no hospital e depois 

ficou em repouso e cancelou 
diversos compromissos oficiais. 
A monarca, inclusive, foi orien-
tada a “moderar” no consumo 
de bebida alcoólica.

Neste mês, Elizabeth 2ª 
também cancelou participação 
em eventos por causa de uma 
torção nas costas e, desde 
então, foi aconselhada por mé-
dicos a continuar em repouso 
no Castelo de Windsor.

Para o Natal, a rainha deve 
viajar para Sandringham na 
semana de 17 de dezembro. 

Entre os convidados da 
festa estão seu filho, o príncipe 
Charles, e a esposa Camilla, du-
quesa da Cornualha; o príncipe 

William e Kate Middleton, com 
os três filhos; e o príncipe Harry 
e Meghan Markle, com os dois 
filhos, embora a família real 
acredite que seja “muito im-
provável” eles comparecerem.

“A rainha disse a todos que 
está se sentindo muito melhor 
ultimamente e está ansiosa 
para recebê-los no Natal”, 
afirmou uma fonte ao “The 
Mirror”. “Como muitas outras 
famílias, esta será a primeira 
vez que Sua Majestade po-
derá se reunir com a família 
depois de ter sido mantida 
separada por tanto tempo 
devido à pandemia de coro-
navírus.”  (UOL/Folhapress)

O porto de Saint-Malo, na 
França, amanheceu ontem 
(26) com um protesto de pes-
cadores que bloquearam um 
barco para travar o túnel do 
Canal da Mancha. Os mani-
festantes pedem para que 
seja feito um novo acordo 
entre os governos francês e 
britânico para liberar mais li-
cenças de pesca no território 
do Reino Unido.

A quantidade de permis-
sões foi alterada com o Brexit, 
ou seja, a saída do Reino Unido 
do bloco da União Europeia. 
Um acordo comercial assinado 
no final de 2020 prevê que os 
pescadores europeus devem 
provar que já pescavam nessas 
águas para continuarem tendo 
acesso. No entanto, o Reino 
Unido e a França diferem 
quanto ao tipo e ao escopo dos 
documentos comprovativos.

Para atingir o comércio 
britânico, uma entrada do Eu-

rotúnel ficaria obstruída pelo 
protesto até o fim da tarde. 
25% das mercadorias trocadas 
entre o Reino Unido e a Eu-
ropa precisam passar pelo 
túnel. Segundo o acordado 
entre a classe trabalhadora, o 
portos de Calais e Ouistreham 
também serão alvos de pro-
testos ao longo do dia.                                                                              

Desde 1º de janeiro de 2021, 
a França obteve “mais de 
960 licenças” para pescar nas 
águas do Reino Unido e das 
Ilhas Britânicas ao largo da 
costa francesa da Normandia, 
mas Paris ainda reivindica ao 
menos 150 autorizações, de 
acordo com o Ministério do 
Mar. “Não queremos esmolas, 
só queremos nossas licenças 
de volta. O Reino Unido deve 
respeitar o acordo pós-Brexit. 
Muitos pescadores ainda estão 
de fora”, afirmou Gérard Ro-
miti, chefe do Comitê Nacional 
de Pesca, que reúne sindicatos 

do setor, à AFP.
As manifestações ocorrem 

em um momento de tensão 
aumentada entre os dois pa-
íses com a crise de migrantes, 
que culminou esta semana na 
trágica morte de 27 pessoas 
depois de um barco ter virado 
no Canal da Mancha.

O governo britânico, que 
se disse “decepcionado” com 
essas “ameaças de protesto”, 
pediu à França na noite de 
quinta-feira que “assegure que 
esses atos ilegais não sejam 
cometidos e que as trocas co-
merciais não sejam afetadas”.

A Comissão Europeia, que 
a França pediu para ser “mais 
ativa” em sua disputa com o 
Reino Unido, demandou ao 
governo britânico que resolva 
a questão até 10 de dezembro, 
um “ultimato” celebrado pelos 
pescadores, que também des-
tacaram o apoio do governo 
francês. (UOL/Folhapress)

 O governo da Bélgica 
anunciou ontem (26) o pri-
meiro caso na Europa da nova 
variante do coronavírus de-
tectada na África do Sul, em 
uma pessoa não vacinada que 
viajou ao exterior.

“Temos um caso confir-
mado da variante. Trata-
-se de alguém que veio do 
exterior e testou positivo 
em 22 de novembro e não 
estava vacinado”, afirmou 
o ministro da Saúde belga, 
Frank Vandenbroucke.

O virologista belga Mark 
Van Ranst escreveu no Twitter 
que a pessoa, que não havia 
sido infectada pelo vírus até 
agora, voltou do Egito em 11 de 
novembro. “Temos de repetir 
que é uma variante suspeita, 
não sabemos se é uma va-
riante muito perigosa”, disse 
Vandenbroucke, apesar de ter 
mencionado que alguns países 
europeus estão fechando as 
portas para viajantes proce-
dentes de vários Estados do 
sul da África por “precaução”. 
“Precaução total, mas sem pâ-
nico”, disse, antes de informar 

que o grupo belga de avaliação 
de riscos de COVID-19 analisa 
a situação. Após ver o número 
de leitos de UTI ocupados 
dobrar em uma semana, o 
governo belga restringiu en-
contros, ampliou a exigência 
de máscaras e anunciou uma 
aceleração do reforço de va-
cinação, com prioridade para 
professores, além de idosos e 
doentes com sistema imunoló-
gico comprometido.

Casas noturnas e bares 
serão fechados por quatro se-
manas, a partir deste sábado, 
e haverá um toque de reco-
lher às 23h para restaurantes, 
onde cada mesa só poderá 
ter no máximo seis clientes. 
A obrigação de trabalhar em 
casa quatro dias por semana 
foi prorrogada de 12 para 19 
de dezembro.

Variante ainda sem nome
Segundo a OMS (Organi-

zação Mundial da Saúde), a 
B.1.1.529 é a variante mais 
“significante” detectada até 
agora e tem alto potencial de 
propagação. A variante tem 

uma proteína de espigão dife-
rente daquela do coronavírus 
original, na qual se baseiam 
as vacinas contra COVID-19. 
Isso aumenta a preocupação 
de que a B.1.1.529 possa “es-
capar” da proteção dos imu-
nizantes.

Segundo a Agência de Se-
gurança da Saúde do Reino 
Unido, a cepa também foi 
identificada em Botswana e 
Hong Kong. Ainda ontem, 
os especialistas da OMS se 
reúnem para discutir a nova 
variante, e definir um nome, 
mas a agência adiantou que 
demorará “várias semanas” 
para entender melhor o im-
pacto da cepa e determinar 
sua virulência.

Autoridades globais re-
agiram com alarme à nova 
variante. União Europeia 
e Reino Unido anunciaram 
controles de fronteira mais 
rigorosos ao passo que cien-
tistas tentam determinar se 
a mutação é resistente a va-
cinas. A Índia também proi-
birá voos da África do Sul e 
de países vizinhos. 

Elizabeth 2ª está ‘muito melhor’ e 
quer celebrar Natal com a família

Bélgica detecta caso de nova variante no continente

 Lothar Wieler/Reprodução
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Coronavírus Impacto

Aumento do número de vacinados é primordial para conter nova onda e seus efeitos

Brasileiros podem tirar lições de 4ª 
onda na Europa, dizem epidemiologistas

Raquel Lopes
Folhapress

A MSD disse que soli-
citou à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária) a autori-
zação de uso de emer-
gência para o seu medi-
camento antiviral para 
COVID-19.

O remédio, chamado 
Molnupiravir, atua preve-
nindo contra a replicação 
do vírus e tem demons-
trado eficácia clínica em 
relação a variantes, como 
gamma, delta e mu.

“Os resultados da aná-
lise interina do estudo 
de fase 3 (multicêntrico, 
randomizado, duplo-
-cego, controlado por 
placebo) mostraram que 
o Molnupiravir reduziu 
significativamente o 
risco de hospitalização 
ou morte (desfecho pri-
mário do estudo)”, disse 
o laboratório, em nota.

Conhecida como Merck 
nos Estados Unidos e no 
Canadá, a MSD está em 
conversas avançadas 
com a Fiocruz, desde 
janeiro de 2021, para 
definir um modelo de 
cooperação técnica por 
meio de seu Instituto 
de Tecnologia em Fár-
macos (Farmanguinhos/
Fiocruz).

As negociações em 
andamento entre a Fio-
cruz e a MSD incluem a 
possibilidade de estudos 
futuros para avaliar o 
antiviral no enfrenta-
mento de outras infec-
ções virais, como dengue 
e chikungunya.

O medicamento, de-
senvolvido pela MSD em 
colaboração com a Rid-
geback Biotherapeutics, 

já tem aprovação no 
Reino Unido e uma reco-
mendação prévia favo-
rável dada pela agência 
regulatória europeia de 
medicamentos, a EMA 
(European Medicines 
Agency).

Também já foi subme-
tido pela MSD a outras 
agências regulatórias, 
como FDA, EMA e Agência 
Japonesa de Produtos 
Farmacêuticos e Dispo-
sitivos Médicos.

MSD e Ridgeback 
conduziram um ensaio 
clínico entre cerca de 
770 pacientes. Deste uni-
verso, em torno de me-
tade recebeu um trata-
mento de cinco dias da 
pílula, e o restante, um 
placebo.

Todos os pacientes 
tinham COVID-19, com 
sintomas que se desen-
volveram nos cinco dias 
seguintes à designação 
para os respectivos 
grupos.

Dos pacientes que re-
ceberam Molnupiravir, 
7,3% foram hospitali-
zados, em comparação 
com 14,1% daqueles que 
receberam placebo, re-
presentando uma re-
dução do risco relativo 
de cerca de 50%.

Não houve mortes 
entre aqueles tratados 
com Molnupiravir, em 
comparação com oito, 
no segundo grupo. Os re-
sultados foram convin-
centes o suficiente para 
que um comitê indepen-
dente de supervisão de 
dados, em consulta com 
a FDA (a agência regula-
dora americana do setor 
de alimentos e remédios), 
decidisse interromper o 
estudo prematuramente.

Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress

A quarta onda que as-
susta a Europa neste fim de 
ano pode chegar ao Brasil 
daqui a alguns meses? Bra-
sileiros podem tirar alguma 
lição da situação europeia 
e evitar que o país vá pelos 
mesmos trilhos?

A primeira lição, segundo 
especialistas, é a de que, 
assim como o Continente Eu-
ropeu, o Brasil tem grande 
diversidade regional e ne-
nhuma conclusão ou medida 
valerá para todos.

“É preciso acompanhar o 
mais de perto possível cada 
região, para perceber um au-
mento no contágio, entender 
o que o está causando e 
agir de forma apropriada”, 
afirmou o diretor-executivo 
da OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), Michael Ryan, 
nesta semana.

Segundo ele, a capacidade 
de analisar com rapidez os 
microdados é uma das armas 
que está permitindo ao Reino 
Unido evitar restrições ge-
rais mais duras, como as 
adotadas recentemente na 
Holanda e na Áustria.

Outra ação fundamental 
para barrar maiores estragos 
da pandemia é ampliar o 
máximo possível a porcen-
tagem de vacinados e, onde 
a campanha já está avan-
çada, reforçar a imunização 
da população cerca de seis 
meses depois da vacinação 
completa, diz Raghib Ali, 
pesquisador clínico sênior 
da Unidade MRC de Epide-
miologia da Universidade de 
Cambridge (Reino Unido).

Nesse ponto, diz ele, os 
próprios governos europeus 
já poderiam ter aprendido a 
lição com Israel, “que sofreu 
uma forte quarta onda há al-
guns meses, controlada com 
os reforços de vacinação”, em 
agosto deste ano.

Diferentemente de alguns 
países europeus onde os ci-
dadãos relutam em tomar as 
injeções contra COVID, Israel 
tinha uma porcentagem con-
siderável de imunizados, mas 
mesmo 20% ou 30% restantes 
são suficientes para manter a 
circulação do patógeno, prin-
cipalmente da variante delta, 
mais contagiosa.

Redução do efeito das vacinas
Além disso, as evidên-

cias apontam que a proteção 
contra infecção oferecida pela 
vacina cai consideravelmente 
com o tempo, pondera Ali.

Essa redução varia de 
acordo com o fabricante – no 
caso da Pfizer, por exemplo, a 
proteção contra o contágio cai 
para 20% após cinco meses, 
segundo o pesquisador.

É isso que explica o repique 
de casos mesmo em países 
que superaram 75% da po-
pulação total completamente 
imunizada, como a Bélgica e 
a Irlanda, afirma ele.

A vacinação de crianças 
a partir de 5 anos de idade, 
autorizada na quinta (25) 
pela agência regulatória eu-
ropeia, também pode ajudar 
a conter a pandemia, diz Je-
remy Rossman, professor de 
virologia da Universidade de 
Kent (Reino Unido).

“Embora seja improvável 
que esta onda esteja sendo 
causada por crianças, estamos 
vendo um número recorde 
delas infectadas. Embora, em 
comparação com adultos, os 
pequenos tenham menor risco 
de infecção, uma vez conta-

Vinicius Konchinski
Folhapress

A suspensão da cobrança 
de pedágios em estradas do 
Paraná deve retirar cerca de 
R$ 134 milhões do caixa de 
quase um quarto dos municí-
pios do estado.

A partir deste fim de se-
mana, o tráfego nas rodovias 
do chamado anel de integração 
paranaense passará a ser gra-
tuito, já que expira o contrato 
assinado em 1997 com as con-
cessionárias que administram 
essas estradas.

Parte das rodovias não terá 
mais cobrança no sábado (27); 
outra parte, no domingo (28).

Sem o pedágio, deixa de ser 
recolhido também o ISS (Im-
posto Sobre Serviços) sobre o 
trabalho dessas empresas. As 
prefeituras são as responsáveis 
pela cobrança. São elas que 
perderão a arrecadação.

Dos 399 municípios do Pa-
raná, 90 receberam impostos 
pagos por alguma das seis con-
cessionárias de rodovias do 
estado. Em 2020 – último ano 
com dados consolidados –, as 
empresas pagaram R$ 134 mi-
lhões em ISS.

Os governos federal e do Pa-
raná têm um acordo para leiloar 
novamente as rodovias, tanto as 
do anel de integração quanto 
outras que entrarão na licitação. 
A previsão inicial era de que o 
leilão ocorresse a tempo para 
que as novas concessões en-
trassem em operação após o 
fim dos contratos anteriores. 
No entanto, com adiamentos, 
o certame ainda não ocorreu, 
e a nova previsão é que os 
novos contratos sejam firmados 
apenas no último trimestre do 
ano que vem.

Isso significa que as estradas 
paranaenses ficarão sem pe-
dágio por cerca de um ano. 
Daí a previsão de que apro-
ximadamente R$ 134 milhões 
deixarão de ser arrecadados 
pelos municípios. De acordo com 
dados fornecidos pelo DER-PR 
(Departamento de Estradas e 
Rodagem do Paraná), a cidade 
de Ponta Grossa (a 115 km da 
capital Curitiba) foi a que mais 
recebeu ISS de concessionárias 
de pedágio no ano passado: 
R$ 7,9 milhões. Segundo seu 
secretário de Fazenda, Claudio 
Grokoviski, o valor representa 
cerca de 7% de tudo que o mu-
nicípio arrecada com o tributo.

Ele disse que 25% do ISS 
recebido das concessionárias 
são destinados ao orçamento da 
educação. Entre 15% e 20% vão 
para a saúde de Ponta Grossa, 
que tem cerca de 350 mil habi-
tantes.Grokoviski afirmou que 
a administração municipal não 
é contrária à suspensão tempo-
rária da cobrança do pedágio, 
mas disse que ela poderia ser 
feita de outra forma.

“Para melhor programação 
orçamentária e financeira dos 
municípios impactados, essa 
medida poderia ser tomada de 
forma gradativa, para que não 
houvesse uma lacuna de tempo 
sem arrecadação”, disse.

Procurado, o governo do Pa-
raná não informou se pretende 
contribuir com cidades cuja ar-
recadação será reduzida após 
o fim dos contratos de pedágio.

Informou só que “o processo 
de concessão tem sido discutido 
há vários anos com prefeitos, 
lideranças empresariais, di-
versas instituições e os outros 
poderes” e que vai “gerar divi-
dendos para os 399 municípios 
a longo prazo”.

O pedágio nas rodovias pa-
ranaenses chega a custar R$ 26 
por automóvel e é considerado 
pelo próprio governo estadual 
um dos mais caros do país.

minadas podem transmitir o 
vírus”, diz o professor.

Imunidade natural
Ali também levanta a hi-

pótese de que países que 
sofreram mais durante a pri-
meira onda de COVID, como 
Itália e Espanha, possam 
estar agora se beneficiando 
também da imunidade na-
tural desenvolvida pelos que 
se recuperaram da doença – o 
que, em tese, pode acontecer 
também no Brasil.

O efeito, porém, é difícil 
de estimar, porque apenas o 
Reino Unido faz esse acom-
panhamento de forma sis-
temática. O levantamento 
do último mês indicou que 
97% dos habitantes do país 
possuem anticorpos contra o 
Sars-CoV-2, parte deles por 
terem entrado em contato 
com o patógeno, diz Ali.

Outra lição para gover-
nantes que querem evitar 
uma quarta onda é não retirar 
de forma abrupta as restri-
ções à circulação e ao contato 
quando o número de casos 
e mortes estiver baixando, 
afirma a líder técnica da OMS 
Maria van Kerkhove.

“As medidas precisam 
ser ajustadas lentamente, 
levando em conta todas as 
informações epidemiológicas, 
a porcentagem de vacinados, 
a proteção dos mais vulne-
ráveis e, principalmente, co-
municando-se de forma clara 
com a população”, afirma ela.

O relaxamento das regras 
não pode significar também 
uma redução da vigilância, 
diz Van Kerkhove. “A pan-
demia é dinâmica, o corona-
vírus está à espreita para 
aproveitar novas brechas, e, 
se isso acontecer, é preciso 
detectar e corrigir os rumos.”

“No geral, o que o Brasil 
pode aprender com a experi-
ência atual da Europa é que 
você não pode contar apenas 
com a proteção da vacinação 
e da infecção prévia”, afirma 
Rossman. Segundo ele, me-
didas adicionais de saúde 
pública ainda são necessárias 
e, sem elas, a chance de outra 

onda de infecções cresce –
uma recomendação também 
defendida pela Organização 
Mundial da Saúde.

Medidas permanentes
“Da mesma forma que 

colocamos o cinto de segu-
rança ao dirigir, devemos ro-
tineiramente lavar as mãos, 
usar máscara em espaços 
fechados ou lotados, cobrir 
tosses e espirros e manter 
distância de outras pessoas 
para proteger uns aos ou-
tros”, afirmou a entidade.

Reduzir o contágio, e 
não só as hospitalizações, 
é importante para evitar o 
risco de mutações, de casos 
de COVID longa, ainda não 
suficientemente estudados, 
e de doenças graves ou 
mortes dos que não podem 
ser vacinados – o que inclui 
crianças, que, apesar do 
menor risco, também podem 
adoecer gravemente.

Rossman afirma que há 
evidências de que o uso de 
máscaras faciais em am-
bientes internos “é muito 
eficaz na minimização da 
infecção” e evita fecha-
mentos e confinamentos, 
mas todas essas práticas 
levam algum tempo para 
mostrar resultados.

“Começar cedo a combi-
nação de vacinação, testes, 
uso de máscaras, restrição a 
aglomeração e comunicação 
permite evitar o pico de infec-
ções e eliminar a necessidade 
de bloqueios”, diz o professor.

Rossman diz que, embora 
a taxa de vacinação do Brasil 
não seja baixa e o país já 
esteja aplicando doses de re-
forço, não há ainda garantias 
de que se evite uma quarta 
onda sem medidas adicionais 
de proteção. Além disso, há o 
risco de uma mutação que es-
cape do efeito da imunização.

“Simplesmente não po-
demos confiar em apenas 
uma medida. Quanto mais 
camada preventivas sobre-
pusermos e quanto mais re-
conhecermos que a pandemia 
ainda continua, melhor será”, 
afirma Rossman.

Simplesmente não podemos confiar em apenas uma medidaSimplesmente não podemos confiar em apenas uma medida
Jeremy Rossman, professor de virologia da Universidade de Kent (Reino Unido)

MSD pede à Anvisa autorização para uso 
emergencial de remédio contra a COVID

Suspensão de 
pedágios no 
Paraná deve 
tirar R$ 134 mi 
de prefeituras

Para diretor da OMS, 
cada região deve ser 
observada de perto para 
ver aumento de casos
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Lienca celebra festa de 40 
anos de fundação e aposta 
na realização da Folia de 
Momo para o próximo ano

Fotos: Lienca e FCMS
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Beatriz Magalhães 

A antiga União das Escolas de Samba, fundada em 
1981, agora chamada de Lienca (Liga das Entidades 
Carnavalescas de Campo Grande), comemora seus 40 
anos, sendo a entidade mais antiga de Mato Grosso do Sul 
ligada ao carnaval, com oito escolas de samba filiadas, que 
já se preparam para o carnaval 2022, que marca o retorno 
depois da pandemia.

A liga, fundada pelo saudoso “Mestre Goinha”, Gregório 
Correa, tem seus objetivos culturais voltados à promoção 
de atividades e finalidades de relevância pública e social, 
congregando as escolas de samba que tenham sede na 
Capital sul-mato-grossense, 
sendo a única representante 
das entidades filiadas 
aos poderes públicos 
constituídos. O símbolo 
máximo da entidade, 
o seu pavilhão, possui 
como emblema um casal 
de mestre-sala e porta-
bandeira, e tem como cores 
o verde, o amarelo, o azul e 
o branco.

Nesses seus 40 anos 
de fundação esteve sob o 
comando dos presidentes: 
Gregório Correa, José 
Carlos de Carvalho, 
Adherbal Dias, João Renato 
Pereira Guedes, sr. Mario, 
Eduardo de Souza Neto e, 
desde julho de 2020, Alan 
Catharinelli.

“O maior desafio da 
minha vida foi assumir uma 
liga de escola samba em uma pandemia. Acho que é até 
o maior desafio dos 40 anos da liga, mas a gente busca 
enfrentar o momento com seriedade e apoio das escolas e 
entidades públicas”, afirma o atual presidente da entidade.

O aniversário de 40 anos da liga é um dos mais esperados 
pelo setor, e não apenas por completar mais uma década, 
como também por marcar o retorno do carnaval depois 
da pandemia, e por mais que o governo estadual já tenha 
confirmado o evento no próximo ano, ainda existe certa 
insegurança. “Nós pedimos para que todos se vacinem, 
tomem a terceira dose, para que tenhamos um grande 
carnaval seguro e feliz”, apela o representante da Liga.

Vai ter festa?
De acordo com o Estado de Mato Grosso do Sul, a 

festa carnavalesca já está sendo projetada. Segundo 
a assessoria de imprensa, hoje será transferido um 
apoio para as ligas e escolas no Estado, adiantando o 
recurso que tem como objetivo fortalecer ligas, blocos 
e escolas de samba. “Acredito que se a consciência de 
todos levar aquele que não vacinou a se vacinar, com 
muita tranquilidade poderemos voltar à vida normal, 
inclusive podendo ter o carnaval no ano que vem”, pontua 
o governador do Estado, Reinaldo Azambuja.

Para especialistas, ainda é cedo para festa

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou ao 
jornal O Estado sobre a preocupação com as festividades de fim 
de ano e também com a comemoração do carnaval. Segundo ele, 
os integrantes do Conass (Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde) se posicionam contrários à realização de qualquer evento 
que provoque aglomeração.

“Eu estou seguindo orientações do Conass, onde fizemos uma 
discussão muito rápida e entendemos que não é hora de liberar 
o carnaval em lugar nenhum do país. Nós não vamos autorizar 
o carnaval nos estados e vamos ter de discutir. Nossa posição 
[secretários de saúde] é que não temos um percentual elevado de 
vacinação no país”, afirma o responsável pela pasta de Saúde 
do Estado. Geraldo lembra ainda que o Brasil recebe visita de 
turistas de todo o mundo, e que é preciso que os governantes se 
atentem aos perigos, tendo em vista a quarta onda, que já é uma 
realidade em certos países da Europa.

“Nós temos os negacionistas, aqueles que ainda não se 
vacinaram e não querem. Temos também os residuais e é 
importante que todos tomem a vacina, tanto a primeira quanto 
as outras doses de reforço, porque uma nova onda pode vir após 
o Natal e Ano-Novo, eventos que têm aglomerações, e eu tenho 
absoluta certeza que após esses eventos podemos ter resultados 
similares aos que já aconteceram no passado”, afirma Resende.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na última quinta-
feira (25) que, se dependesse apenas da vontade dele, não 
haveria carnaval no Brasil em 2022.  A infectologista Haydée 
Marina do Valle compartilha da mesma opinião do secretário 
de Saúde e afirma que é preciso ter cautela. “Acho que é hora 
de bom senso, e esperar um tempo maior. Isso porque sabemos 
que tem muita gente que não tomou nem a segunda dose ainda 
e contato é um fator de risco, a proximidade é um fator de 
risco para contrair a COVID-19. Como infectologista eu acho 
que essa festa popular não deveria acontecer no próximo 
ano”, pontua. (Colaborou Débora Ricalde).
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Com o tempo, você percebe que as pessoas são como um 
livro, algumas o enganam pela capa, outras o surpreendem 
pelo conteúdo.   

Doravante, quem ameaçar, cons-
tranger ou fizer coisa parecida para 
inibir testemunhas ou vítimas de vio-
lência sexual sofrerá severas puni-
ções. É o que prevê a chamada Lei 
Mariana Ferrer, fruto de um projeto da 
deputada federal Lídice da Mata (PSB/
BA), sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), nesta se-
mana. Da Mata inspirou-se no caso da 
influenciadora digital Mariana Ferrer, 
25, que teria sido estuprada sob efeito 
de substância entorpecente pelo em-
presário André Aranha, 44. No julga-
mento, o advogado de Aranha mos-
trou fotos de Ferrer e disse que ela 
fazia poses "ginecológicas". O acusado 
acabou absolvido por falta de provas.   

Em Mato Grosso do Sul, uma recente conversa entre 
o ex-governador Zeca do PT e o presidente estadual do 
PSB, Ricardo Ayache, sinalizou gosto por um entendi-
mento político-eleitoral entre os dois partidos a 2022. 
Tudo por conta da divisão do PSDB em São Paulo. Por 
causa dos atropelos obstinados do governador João 
Dória para disputar a presidência da República, o 
partido deve perder quadros importantes. Um deles é 
o ex-governador Geraldo Alckmin, que está com um pé 
no PSB e outro na cota para ser o vice de Lula (PT).   

O jurista mineiro Afonso Arinos de Melo Franco nasceu 
em Belo Horizonte em 27 de novembro de 1905. Professor, 
político, ensaísta e historiador, ele foi um dos mais impor-
tantes homens do século passado. Destacamos uma frase 
dele, da época da Constituinte: "Senhores Constituintes de 
hoje, senhores Congressistas de amanhã, nosso dever é fazer 
política e fazer política é praticar e defender a liberdade, é 
honrar nosso mandato, sustentar nosso trabalho, enobrecer 
a memória do nosso tempo". Afonso Arinos morreu em 27 de 
agosto de 1990, no Rio de Janeiro.   

Marco Santullo (DEM), que já comandou a Funasa em nosso 
Estado, foi confirmado pelo governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) secretário especial de Articulação Política e será 
nomeado no dia 03 de dezembro. A cerimônia de posse de 
Santullo será junto com a do secretário de Estado de Governo, 
o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB).   

A bobeira de certos robôs de fake news é medonha e sem 
limites. Imaginem que tem gente “muito boa”, letrada, com 
diploma na parede, comemorando a presença de Bolsonaro 
na lista do voto popular para personalidade do ano da Time. 
Ele pode até ser eleito, pois está entre os mais votados. Os 
áulicos só não se ligam que a premiação põe todos num saco 
só. Para ter-se ideia: concorrem ao prêmio figuras como Kim 
Jong-Un, 37, o tresloucado ditador da Coreia do Norte. Em 
resumo, a escolha da revista norte-americana contempla quem 
“mais afetou as notícias ou vidas, para melhor ou para pior”.    

O SOS Mulher – aplicativo de dispositivos móveis para 
mulheres vítimas de violência doméstica e com medidas 
protetivas – está entrando em fase experimental em MS. 
O 190 mantém-se como principal meio de chamada policial 
para as ocorrências. O SOS Mulher foi desenvolvido pela 
Superintendência de Gestão da Informação (SGI), órgão 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública 
(Sejusp). Mais um ponto positivo na gestão do secretário 
Antônio Carlos Videira.   

“Que ele é de esquerda, é contra as armas, a favor de 
drogas, que tem uma visão… O Moro é comunista, lógico 
que é comunista”, estas são afirmações de Ricardo Salles, 
o ex-ministro do Meio Ambiente e agora comentarista da 
Jovem Pan. Detalhe: as baboseiras aqui registradas foram 
ditas durante comentário do ex-ministro na rádio. Ele e a 
emissora merecem-se.   

O deputado estadual Lídio Lopes (55, Podemos-MS) foi 
eleito, em chapa única, novo presidente da União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale, na tarde 
de quinta-feira. Lopes sucederá a deputada estadual do PSD 
da Bahia, Ivana Bastos, 56.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Divulgação

Fotos: Arquivo

Hoje, dia 27 de novembro, o Catolicismo celebra o 
dia de Nossa Senhora das Graças ou, como também é 
conhecida, da Medalha Milagrosa. A devoção a Nossa 
Senhora das Graças teve início com as aparições da 
Virgem à Santa Catarina Labouré, que também tem 
sua memória litúrgica comemorada hoje. Rogai por nós!   

A dentista Tânia Garib e o advogado Júnior Mochi.   O empresário Sérgio Capucci e a esposa, Daiana Capucci.   

Heitor Freire, 81, advogado e corretor de imóveis, anima-
díssimo com as adesões ao seu chamado de apoio à chapa 1, 
que concorre à diretoria do Sindimóveis. O candidato a pre-
sidente é Roberto Borgonha e a primeira vice-presidente é 
Luciana de Almeida. A credibilidade, o apuro profissional e a 
qualidade humana de Freire são fortes apelos para atraírem 
apoios ao seu candidato. As eleições serão no próximo dia 30.   

Longe de qualquer coisa que 
o faça lembrar-se do tempo 
em que liderou o movimento 
estudantil e atuou com 
destaque na militância 
comunista em Campo 
Grande, o senador Márcio 
Bittar (MDB-AC) integra com 
a ex-mulher, Márcia, a linha 
de frente bolsonarista em 
seu Estado. Ela, inclusive, 
com apoio total do ex-
marido na pré-campanha, 
conta com o apoio também 
do presidente para ser 
candidata ao Senado ou ao 
governo do Acre.   

PASSADO JÁ ERA  

Para alguns cientistas políticos, Lula (PT) não se atua-
lizou sobre política externa. A entrevista ao jornal El País 
mostra posições que preocupam os verdadeiros democratas.   

A Operação Mercês, deflagrada pela Polícia Federal 
para apurar denúncias de compra de votos nas eleições 
de 2020 em Corumbá, reforça as suspeitas sobre a 
existência de um forte esquema de corrupção. Na farta 
documentação apreendida pelos policiais, constam 
conversas comprometedoras entre candidatos e ope-
radores que atuavam como cabos eleitorais. De cesta 
básica e marmitex a exame e consulta médica, tudo 
era “argumento” para obter-se apoio eleitoral, segundo 
os investigadores. Alguns dos operadores ganharam 
rentáveis cargos públicos como recompensas.   

Sem pompa e circunstância, entre uma agenda e outra, o secretário 
de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, arruma tempo para curtir 
bons momentos em família. Nesta semana, ele, a esposa, Mônica, e a 
filha Marcela foram clicados durante a exibição do Grupo Corpo, uma 
das grandes atrações do programa do Governo, por meio da Fundação 
de Cultura de MS, Campão Cultural.    

O arquiteto Luís Pedro Scalise e a empresária Lenir Fernandes.   

Foto Assecom
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Agenda

Stand-up comedy e feira de adoção de 
pets são opções para o fim de semana
O comediante Nil Agra retorna a Campo Grande para apresentar o espetáculo “Uma Vida em 30 Anos”

Nil Agra promete garantir  
boas risadas analisando 
30 anos de história por 
meio de ídolos e fatos

Divulgação

Marcelo Rezende

Amanhã tem o espetáculo 
de stand-up comedy “Uma 
Vida em 30 Anos”, de Nil Agra, 
que será apresentado na Di-
vina Choperia, que fica na R. 
7 de Setembro, 2.397 – Centro, 
às 19h. Informações por meio 
do WhatsApp (67) 98182-2227. 
O evento é uma realização da 
Sparta Produções e tem apoio 
do jornal O Estado.

Feira de Adoção de Cães e Gatos
Com mais de 330 animais 

resgatados, a Feira de Adoção 
de Cães e Gatos, promovida 
pela Subea (Subsecretaria do 
Bem-Estar Animal), chega a 
sua 7ª edição e última de 2021. 
A feira será realizada hoje, das 
9h às 13h no estacionamento 
da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande. Para adotar 
é preciso preencher e assinar 
um termo de adoção, guarda 
responsável e passar por uma 
entrevista. O futuro tutor deve 
ser maior de idade, trazer um 
documento pessoal com foto 
e comprovante de residência. 
Os animais que estarão dis-
poníveis para adoção tiveram 
uma visita prévia da equipe 
da Subea Itinerante quando 
foram avaliados clinicamente, 
vacinados com a vacina antir-
rábica, vermifugados, tiveram 
a castração garantida e foram 

microchipados pelo CCZ. Além 
disso, os tutores que adotarem 
ganham um kit com os pri-
meiros cuidados, com amos-
tras de ração, comedouro e 
sachês.

Domingo na 14
O Domingo na 14 começa 

às 17h, com a contação de 
“Um Conto de Natal”, por Kely 
Guavira. Às 18h tem o espetá-
culo “A Borboleta mais Velha 
do Mundo” com o Grupo Casa. 
Encerrando a programação 
do fim de semana, às 19 horas 
sobe ao palco o músico Daran 
Jr., que leva em seu reper-
tório o melhor do samba. O 
Domingo na 14 acontece na 
esquina da 14 de Julho com a 
Barão do Rio Branco.

Orquestra Filarmônica Jovem Emmanuel 
A Orquestra Filarmônica 

Jovem Emmanuel, projeto 
da organização humanitária 
Fraternidade sem Fronteiras, 
realiza ensaio aberto geral 
hoje, a partir das 8h15, no 
Centro Espírita Amizade, que 
fica na Rua Wagner Jorge 
Bortotto Garcia, nº 1.705, na 
Vila Danúbio Azul. A entrada 
é gratuita.

Shopping Campo Grande
No Shopping Campo Grande 

tem Papai-Noel e decoração 
natalina. Hoje ele estará aten-

dendo a criançada das 14h às 
22h e amanhã das 14h às 20h. 
O Shopping Campo Grande 
está localizado na Av. Afonso 
Pena, 4.909 – Santa Fé.

Shopping Norte Sul Plaza
Hoje no Norte Sul Plaza tem 

a grande final da Copa Sesc Di-
ário Digital de Futebol Virtual, 
na Praça de Eventos (antiga 
Etna) com transmissão ao vivo 
na TV MS Record a partir das 
11h. E amanhã, quem quiser, 
pode jogar à vontade e de 
graça. A Federação de Futebol 
Virtual de MS vai abrir os por-
tões e revelar os novos talentos 
do futebol virtual do Estado. O 
“Bom Velhinho” está esperando 
você para tirar fotos desse en-
contro encantador. O horário 
de atendimento do Papai-Noel 
no Norte Sul Plaza de segunda 
a sábado é das 13h às 21h e 
aos domingos das 13h às 20h. 
O Shopping Norte Sul Plaza 
fica na Av. Pres. Ernesto Geisel, 
2.300 – Jardim Jockey Club.

Shopping Bosque dos Ipês
Hoje e amanhã tem Bosque 

Food, um evento gastronô-
mico especial que reúne di-
versos food trucks no estacio-
namento do Shopping Bosque 
dos Ipês. Marcarão presença 
os sanduíches argentinos de 
O Choripán, as famosas delí-
cias do McDonald's, cervejas 

Quando ouvimos perguntas 
do tipo: Qual é o melhor filme 
de todos os tempos na sua opi-
nião? ou qual foi o ator mais 
versátil da história do cinema? 
Passa literalmente milhares 
de filmes em nossa cabeça e 
talvez essas perguntas sejam 
um pouco injustas, porque 
sempre há aqueles que con-
tribuíram para que outros pu-
dessem criar outras formas de 
atuação, ou até mesmo dei-
xaram um legado muito além 
de seus personagens. James 
Gandolfini foi uma dessas pes-

soas que elevou a concepção 
de séries para TV, assim como 
já comentado anteriormente 
nesta coluna sobre “Os Muitos 
Santos de Newark”.

James Gandolfini foi um 
ator norte-americano nascido 
em 1961, começou atuar aos 
25 anos no teatro e assim que 
se consagrou na Broadway, 
migrou para TV, para aquele 
que seria o maior papel de 
sua carreira, o mafioso Tony 
Soprano. Um dos grandes mo-
tivos para o sucesso da criação 
de David Chase é a atuação de 

James. Em alguns momentos 
da série é difícil imaginar 
que aquela persona criada 
e elaborada ao longo dos 86 
episódios não é exatamente 
daquele jeito, isto é um homem 
de meia idade mimado e socio-
pata chefe de uma das quatro 
famílias de Nova Iorque, capaz 
de matar qualquer um e logo 
em seguida ir jantar com a 
família e dizer que teve um 
dia cansativo no “trabalho”. 
As camadas adicionadas ao 
longo desta jornada pela vida 
de Tony Soprano são espe-

taculares de acompanhar, a 
maneira como o personagem 
tem uma ligação com animais 
e como se estabelecem essas 
conexões ao longo dos episó-
dios é algo que cabe uma se-
gunda reflexão sobre o dilema 
que gira em torno de alguns 
desses animais.

James Gandolfini adiciona 
essas características mar-
cantes com olhares e sorrisos 
enigmáticos ao mesmo tempo 
que deixam transparecer um 
pouco de seus desejos mais 
sórdidos. Este personagem 

tem uma inquietude que vai 
além de manter essas relações 
com seus subordinados, que 
beira o doentio já que paira 
no ar um quê de que tudo 
pode azedar em questão de 
minutos, e até acontece com 
frequência. Temos também 
uma relação bastante tóxica 
na qual nunca sabemos em 
quais níveis de justiça está 
Tony Soprano. 

Ele segue o que acredita 
ser ético e moral, manter esta 
família reunida e próspera é a 
prioridade mesmo que tenha 

que passar por cima daqueles 
que ame ou dos parceiros de 
outras famílias, o importante 
é ser leal aqueles que estão no 
convívio diário. Já o adultério 
é algo bastante comum e por 
vezes incentivado já que todos 
os membros têm amantes e as 
próprias esposas têm ciência 
disso, em certas ocasiões o 
próprio Tony recrimina mas 
só para manter seu status. 
Ele é uma das mais complexas 
personalidades da TV dos úl-
timos anos e há muito para se 
discutir sobre ele.

Filipe Gonçalves

Tony Soprano continua sendo um 
grande personagem das séries de TV

e chopes artesanais da Hop 
Beer, os saborosos crepes do 
Cantinho do Crepe Francês, 
os burgers e espetos do Classe 
A e os cookies do My Cookies. 
O Bosque Food acontece a 
partir das 17h.

Quem for ao Bosque Food, 
poderá também curtir a ter-
ceira edição do Encontro In-
terclubes de Relíquias, no 
qual diversos clubes de co-
lecionadores e admiradores 
de carros e motocicletas de 
época ou raros se encontram 
para expor suas máquinas. 
As visitas ao Papai-Noel conti-
nuam na praça central do sho-
pping, de segunda a domingo 
e acontecem das 14h às 21h. 

O “Bom Velhinho” vem acom-
panhado da Mamãe-Noel, aos 
sábados e domingos para as 
fotos. Além disso, dois corais 
natalinos marcam presença 
durante o fim de semana. Hoje 
se apresenta o Coral Igreja 
Verbo da Vida e amanhã as can-
ções de Natal ficam por conta 
do Duo 2deNós, a partir das 
18h, na praça de alimentação 
do Bosque.

Para quem gosta de artes, 
vale a pena conferir a ex-
posição “Negra é a Cor do 
Brasil”, com cerca de 30 
obras desenvolvidas pelos 
alunos com altas habilidades 
e superdotação atendidos pela 
Rede Municipal de Ensino de 

Campo Grande. A exposição 
é gratuita e fica no primeiro 
piso do Bosque, próximo das 
lojas Centauro e Saraiva até 
o dia 19 de dezembro. O Sesc 
no Bosque também marca pre-
sença hoje, com show musical 
de Nando Dutra das 12h às 
14h, na praça de alimentação, 
e Recreação Infantil das 14h 
às 15h e um espetáculo da Cia. 
Dançurbana das 15h30 às 17h, 
no Arena Bosque. O Shopping 
Bosque dos Ipês fica na Av. 
Cônsul Assaf Trad, 4.796 – 
Parque dos Novos Estados. 
Se você tem dicas para nossa 
agenda cultural, pode enviar 
e-mail para arteelazer@oes-
tadoms.com.br
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 26/11

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

O final de semana começa tenso, Áries, e é a saúde que 
vai precisar de maior atenção da sua parte. Se precisa 
terminar um projeto ou botar as mãos na massa no 
serviço, redobre a atenção para não se distrair no meio 
do caminho. Cumpra as suas obrigações, mas nem por 
isso é pra exagerar — respeite seus limites. Aliás, exageros 
de qualquer tipo podem trazer problemas.

A Lua segue em seu paraíso astral neste sábado, mas 
nem por isso a vida vai ser um mar de rosas, Touro! 
Há sinal de briga feia com alguém mais novo, filhos 
ou até com o mozão logo cedo. A boa notícia é que o 
astral vai melhorar ao longo do dia e ainda vai sobrar 
disposição para se divertir, passear e paquerar muito 
por aí até o final da noite.

Sabadou, Gêmeos, e a maior parte da sua atenção deve 
se voltar para assuntos familiares hoje. Pena que nem 
tudo vai correr às mil maravilhas — com o céu tenso logo 
cedo, pode sobrar pra você, meu cristalzinho, portanto, 
evite discussão ou disputa por causa de assuntos antigos. 
Um ex pode reaparecer, o que atrapalha as coisas na 
paquera ou desperta crise de ciúme no romance.

Graças à Lua, você estará mais falante e pode até sair da 
sua zona de conforto, ampliar seus contatos profissionais 
e se arriscar um pouco mais no trabalho. Mas como o 
céu segue tenso pela manhã, preste mais atenção em 
um diálogo com colegas e na troca de informações com 
gente de fora , porque podem te enrolar e há risco de 
você revelar mais do que deveria. 

Hoje, sua atenção estará mais voltada para as finanças 
do que para a diversão. É melhor ter cautela com o 
apego aos bens materiais, principalmente se pintar o 
desejo de sair comprando tudo o que vê pela frente. 
Resumindo: vai ter chuva de boleto lá na frente se não 
souber lidar com dinheiro, meu cristalzinho. Vale até dar 
uma renovada no guarda-roupa.

A Lua segue em seu signo neste sabadão e você 
estará mais firme na hora de defender seus interesses 
e opiniões. Pela manhã, pode ser difícil ter que ficar 
trancado/a dentro de casa ou lidar com obrigações 
domésticas, parentes chatos e outros problemas do tipo, 
meu cristalzinho. Ainda assim, nada de perder a calma e 
arrumar briga, tá? O jeito é mostrar jogo de cintura.

O final de semana começa um pouco tenso e fofocas 
podem atrapalhar seus planos. Com a Lua infernizando 
seu astral e brigando com outros astros, vai ser difícil 
manter o ânimo. Se puder, tire um tempo para descansar 
e recarregar as baterias, além de fazer um detox nas 
redes sociais. Mas a Lua também destaca sua intuição, 
por isso, não se surpreenda se descobrir um segredo.

As finanças vão precisar de cuidados extras neste 
sabadão, meu cristalzinho. Se tiver que se concentrar no 
serviço, vá em frente, mas não desconte a frustração nas 
compras, tá? Ao longo do dia o astral vai melhorar e, à 
noite, você pode compartilhar alguns sonhos e projetos 
com a galera, e se o desejo de sair de casa e ir a um 
lugar diferente se tornar irresistível.

Neste sabadão, uma boa pedida é definir uma meta e 
se concentrar em uma coisa de cada vez, porque nem 
tudo será perfeito, Sagita. Pode ser uma boa pegar mais 
leve com os outros, porque se exagerar nas críticas, vai 
receber o mesmo em troca. Aproveite para gastar energia 
acumulada praticando exercícios físicos. O investimento 
na saúde vai se refletir no visual.

Sabadou, Caprica, mas os planos para uma viagem 
podem enfrentar problemas logo cedo. Se não 
der pra botar os pés na estrada, o jeito é matar a 
saudade de todo mundo do jeito que for possível. 
Talvez o final de semana não comece tão animado 
quanto estava sonhando, mas cada um faz o que 
pode... A boa notícia é que o astral melhora à noite.

Logo cedo, o astral fica tenso e pode pintar briga com 
um amigo. O jeito é ouvir seu sexto sentido pra lidar com 
os imprevistos pelo caminho. Falando nisso, assuntos 
misteriosos ou ligados à religião podem despertar 
seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Alguém 
misterioso e atraente pode cruzar seu caminho, mas tudo 
indica que vai ter uma recaída com um ex-amor.

Sabadou, meu bem, e você vai fazer o que puder para 
deixar o isolamento bem longe! Pena que nem tudo é 
do jeito que a gente deseja, né? Logo cedo, ficar por 
perto das pessoas queridas pode acabar em briga, 
principalmente se ficar pegando no pé de todo mundo 
— relaxe e aposte na diplomacia se quiser evitar dor de 
cabeça por causa de bobagem.

Telinha

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Flávia consegue salvar Murilo, e a proximi-
dade dos dois incomoda Vanda. Paula sonha 
com Neném e acorda assustada. Rose decide 
matricular Tigrão em um colégio público. Gui-
lherme recebe as bagagens que estavam no 
avião. Tigrão encontra Tina na escola e fica 
animado. Guilherme abre a mala de Flávia e 
vê os dólares. Neném e Betina se preocupam 
com os exames de Bianca. Osvaldo avisa que 
não conseguiu fechar um contrato, e Tina e 
Bianca tentam animar o pai. Guilherme pede 
para Joana conversar com Rose. 

Batista 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. Prisca e 
Hilário pedem que Vitória seja sua nova mãe, 
e Quinzinho se emociona. Tem início o sarau 
beneficente organizado por Teresa no cassino. 
Augusto afasta Leopoldina de Luísa. Tonico 
se assusta ao constatar que Dolores sabe de 
seu relacionamento com Zayla. Tonico assume 
para Dolores que Zayla é sua amante. Guebo 
e Justina trocam olhares. 

Christian/Renato agride Túlio. Bárbara não 
aceita as explicações de Christian/Renato e 
o afasta. Nicole conta a Elenice que Bárbara 
está em uma clínica de repouso. Elenice conta 
a Teodoro que Christian/Renato não sabe que 
ficou estéril depois que contraiu caxumba 
quando criança. Teodoro conclui que o filho 
que Bárbara estava esperando não era de 
Christian/Renato. Cecília acusa Rebeca de ser 
a responsável pelo término do namoro de Felipe 
com Bela. Santiago demite Christian/Renato da 
empresa, a pedido de Bárbara.  

Novelas Novelas Novelas 

Valentina Herszage, Mateus Solano, Giovanna 
Antonelli e Vladimir Brichta posam no Baixo Tijuca, 
tradicional reduto do bairro carioca, no intervalo 
das gravações de uma cena de “Quanto Mais 
Vida, Melhor”. A sequência marca o reencontro 
dos protagonistas e vai ao ar hoje. Para evitar 
aglomerações durante o trabalho, os atores tiveram 
que se reunir numa segunda-feira depois da meia-
noite. Na trama, Paula (Giovanna) está saindo 
com Neném (Brichta) quando os dois encontram 
Guilherme (Solano) e Flávia (Valentina) em apuros. 
A vida deles voltará a correr risco e, desta vez, 
por conta da dançarina de pole dance, que será 
perseguida por Neco (Carlos Silberg) e Leco (André 
Silberg), a mando de Cora (Valentina Bandeira).

‘Quanto Mais Vida, Melhor’: Paula e Neném reencontram Flávia e Guilherme 

Danielle Winits, mulher de André 
Gonçalves, se pronuncia pela 
primeira vez e pede “empatia” nas 
redes: “caso de utilidade pública”

A atriz Danielle Winits usou suas redes sociais para 
um post que indiretamente faz referência à situação vivida 
por seu atual marido, o ator André Gonçalves. Por atraso 
de pensão para a filha, ele foi condenado a cumprir prisão 
domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica: “Empatia: um 
caso de utilidade pública”, diz a mensagem da atriz. O ator, 
que alega estar desempregado, foi comunicado da decisão 
da Justiça sobre o caso em sua residência no Rio de Janeiro 
onde mora com Danielle. A decisão foi tomada em processo 
movido por sua ex-mulher, a jornalista e atriz Cynthia Benini, 
por dívidas com a pensão alimentícia da filha que tiveram. 
Sylvio Guerra, advogado do ator, disse que ele foi demitido 
e desde então, nos últimos cinco anos, está desempregado, 
não podendo arcar com a pensão integralmente. André 
Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça de 
Santa Catarina. André deve cerca de R$ 350 mil em pensão. 
O valor mensal estabelecido para suprir necessidades 
básicas da filha Valentina, de 18 anos, é de R$ 4,5 mil. A 
informação foi revelada pelo “Metrópoles” e confirmada por 
“O Globo”. O ator estava inadimplente desde 2017.

Ana Baird Atriz de “Um Lugar ao Sol” se vê 
na própria personagem: “Eu era a Nicole” 

Um dos destaques de “Um Lugar ao Sol”, 
Ana Baird confessa que se identifica bastante 
com o drama de Nicole, sua personagem na 
novela das nove da Globo. Na trama de Lícia 
Manzo, a filha do meio de Santiago (José de 
Abreu) vive em guerra com a balança e come 
para compensar a carência e a falta de afeto. 
Hoje, Ana é bem resolvida consigo mesma, 
mas conta que nem sempre foi assim. “Foi 
um longo processo! Entender que não era o 
meu corpo que estava ‘errado’, que era um 
problema social, estrutural, de opressão. 
Demorou. Eu não tive uma fase Nicole, eu 
era a Nicole. E acho até que com menos 
autoestima que ela”, revela. Na novela, Nicole 
acaba se submetendo a relações ruins por 
não se valorizar. Uma cena que foi ao ar na 
segunda semana de Um Lugar ao Sol mostra 
a ruiva saindo pela janela da casa de um 
rapaz com quem se relaciona casualmente 
porque os amigos dele estavam na sala e ele não queria que eles a vissem. 
“Comigo não aconteceu nada do tipo, mas é porque eu demorei muito para me 
relacionar mesmo. Mas tenho amigas que passaram por isso, e é horrível. Tratar 
uma mulher gorda, ou fora do padrão, como uma perversão”, aponta. 
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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 – 
CENTRO 

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

ED 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 Pri-
vilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite 
E 2 Quartos (todos Com 
Armário), Banheiro Social, 
Cozinha Planejada, Área De 
Serviço C/ Armário, Gara-
gem C/ Excelente Localiza-
ção.   LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 -  3321-9131

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 Dormi-
tórios Sendo Um Aparta-
mento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae),  Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
290 mil . Aceito gado , 
carro, terreno ou  40% em 
dinheiro,  e  o resto a ne-
gociar com proprietário . F: 
99994-2994

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, ba-
nheiro social, cozinha/ae 
pia, área de serviço cober-
ta, amplo quintal, garagem. 
Edícula com sala/cozinha, 
dois quartos, banheiro so-
cial, área de serviço exter-
na. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORI-
DANI 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

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

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

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. 

Junior

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

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

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

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

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

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

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

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

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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 

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 

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

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

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

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

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@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
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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

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@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 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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 - Cen-
tro, 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

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 

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 

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 & HIGIENI-

ZAÇÃO
Sofás, tapetes, veículos, 
cadeiras, carpetes, poltro-
nas e colchões. Atendimen-
to 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, pinturas 
e construção civil da funda-
ção ao acabamento. Servi-
ço de Credibilidade e Res-
peito pelos nossos Clientes. 
Ligação e WhatsApp (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 pontualidade 
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 

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

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

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 WhatsApp 
(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

NASCIMENTO CONS-
TRUTOR

Trabalho na área da cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, varandas e 
reformas em geral.  Atendo 
Campo Grande e Interior. 
Serviço de Qualidade e cre-
dibilidade. Ligação e What-
sApp (67) 99333-0897

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 

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 

PISCINAS, DECKS, PER-
GOLADOS E ESPAÇOS 

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 Clientes 
com mão de obra qualifi-
cada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

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 

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

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

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

MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA

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

MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA

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

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 

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

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 

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 

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 

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 .

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. 

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  

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, 
Visitas 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

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

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

 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 
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