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Imunização contra COVID-19 na rede estadual inicia na semana e secretarias farão o “dia D” 

Filiação de Bolsonaro 
ao PL passa por 
reeleição de Lira

Capital fica sem Cidade do 
Natal pelo segundo ano e vai 
exigir comprovante de vacina

Novembro termina com 
menor número de mortes 

de COVID-19 no ano

MS vai à escola acelerar vacinação de adolescentes

As negociações para a fi-
liação de Jair Bolsonaro (sem 
partido) ao PL, marcada para 

esta terça-feira (30), pas-
saram também pela promessa 

de apoio do presidente e do 
seu novo partido à reeleição 

de Arthur Lira (PP-AL) ao 
comando da Câmara dos De-

putados em 2023.
Segundo líderes do “cen-

trão” envolvidos nas con-
versas, Valdemar Costa Neto, 
presidente do PL, deu a pa-

lavra a Lira de que dará res-
paldo a uma nova candidatura 
para ele tentar se manter por 
mais dois anos na presidência 

da casa. O acordo leva em 
conta que o posto de vice de-
verá ser de um nome do PP, 

cabendo a Bolsonaro escolher. 
Não necessariamente será um 

nome de alguém já filiado à 
legenda, segundo envolvidos 

no processo. Página A4

Com baixa procura de imu-
nizantes contra a COVID por 
parte de adolescentes, as se-
cretarias de Estado de Saúde e 
Educação vão realizar no dia 7 
de dezembro, a campanha “Es-
tudante Inteligente Confia na Ci-
ência – Vacine-se!”. A ideia é al-
cançar os estudantes de escolas 
públicas e também privadas que 
ainda não se vacinaram, por 
meio de campanhas de cons-
cientização que farão parte do 
“dia D” da imunização.

 Até o momento, estima-se 
que 54 mil alunos não tomaram 
a primeira dose, representando 
quase 22% do percentual de 
estudantes aptos à imunização. 
Já os que tomaram a primeira e 
não retornaram para a segunda 
somam 120.600 pessoas, repre-
sentando quase 49% do total. A 
população vacinável de adoles-
centes é de 246.441. Página A5
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Fort inaugura 
loja de R$ 40 mi 
no bairro União

Unidade de 5.000 m² da 
rede atacadista inicia ati-
vidades nessa quarta-feira 
(1º) com diferenciais como 
instalações de última ge-
ração, marcas exclusivas 

e até uma futura farmácia. 
A loja já emprega 200 fun-

cionários. Página A7

Odilon de Oliveira 
se anima e admite 

concorrer ao Senado

O IPR divulgou pesquisa em 
que o juiz aposentado Odilon de 
Oliveira lidera a disputa para o 
Senado em 2022 e ele confirmou 

que vai disputar a única vaga 
para a Casa de Leis. Cotado a 
se filiar ao PSD, Odilon diz que 

decide até março. Página A3

O craque argentino re-
cebeu o seu sétimo prêmio 
Bola de Ouro de melhor jo-
gador do mundo, realizado 
pela revista “France Foot-
ball”. Superando o alemão 

Lewandowski e o luso-
-italiano Jorginho. Neymar 
ficou em 16º lugar. Em seu 

discurso, Messi admitiu 
que a campanha do título 

da Copa América foi essen-
cial para o prêmio. “Muitas 
vezes ganhei esse prêmio 
e tinha a sensação de que 
algo faltava, mas este ano 

foi diferente. Eu consegui o 
sonho que eu tanto queria.”

Alexis Prappas volta os 
olhos dos paulistanos 

ao Pantanal de MS
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Atlético-MG seca 
o Fla para gritar ‘é 

campeão’ hoje
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    22°   29°
Dourados      18°   32°
Corumbá                   22°             33°
Maracaju                   18°             33°
Ponta Porã                 17°             30°
Três Lagoas               21°            31°
Mundo Novo              19°   33°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Fico pensando nos argumentos dos go-
vernadores e prefeitos para convencer 
alguém que não quer tomar a vacina 

de que ela é eficaz e convencer a quem já está 
vacinado a tomar um reforço porque a vacina 
não é eficaz. Quando eu era adolescente a 
gente dizia: “Se correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come”. Agora foi anunciada a che-
gada da variante ômicron, vinda da África. 
Os africanos estão dizendo que essa história 
foi criada na União Europeia e Reino Unido. 

A OMS jura de pés juntos que estamos 
convivendo com a tal quarta onda. “Es-
tamos vendo a ressurgência da COVID-19 
na Europa. Nas últimas horas, tivemos mais 
de 440 mil novos casos confirmados, sem 
contar que há  subnotificação em vários 
continentes”, declarou Mariângela Simão, 
diretora-geral adjunta de acesso a medica-
mentos e produtos farmacêuticos da OMS. 
A diretora ainda considera preocupante o 
fato de que cada região está lidando com a 
pandemia de um jeito. Além disso, em muitos 
lugares a vacinação e a queda nos casos de 
internação fazem a população relaxar, mas 
o vírus continua evoluindo e sendo transmi-
tido. E os novos picos na Europa estão re-
lacionados à abertura e à flexibilização das 

medidas de distanciamento. “Além disso, há 
desinformação e mensagens contraditórias, 
que são responsáveis por matar pessoas”, 
pontuou a diretora-geral adjunta da OMS. 
Ainda não há maiores informações sobre 
as características do ômicron quanto à sua 
letalidade, índice de contágio, etc. 

O governo brasileiro já tomou providên-
cias para evitar desembarques de passa-
geiros vindos de alguns países africanos. 
Muitos países já estão estudando a sus-
pensão das festas de fim de ano: Natal e Ré-
veillon. Na contramão de todo esse suspense 
e burburinho mundial, muitas cidades no 
Brasil, conhecido, para minha tristeza, como 
o país do carnaval e do futebol, planejam 
uma grande festa momesca. Intriga-me o 
cinismo de muitos prefeitos e governadores 
que estão exigindo passaporte sanitário 
para trabalhadores e frequentadores de 
festas, bares e afins, mas estão incentivando 
as pessoas a participarem do carnaval. É 
óbvio que não será exigido nenhum compro-
vante de vacina mesmo porque não tem como 
fazer o controle de milhares de foliões bra-
sileiros e estrangeiros ao longo dos quatro 
ou cinco dias de folia. Entendemos, com 
essa atitude de liberar o carnaval, que as 

restrições de circulação, o famoso “fique em 
casa”, também conhecido por confinamento, 
cobrança de ações do Ministério da Saúde, 
cobrança na compra de vacinas, instalação 
da CPI do circo, ops, da pandemia, nunca 
foi visando à saúde dos brasileiros e sim um 
meio de visibilidade política e consequente 
desgaste do mandatário da nação. Antes 
as determinações da OMS eram seguidas e 
cobradas com muita veemência, mas agora 
elas são completamente ignoradas. 

A grande soma de dinheiro que os líderes 
estaduais e municipais estão esperando 
arrecadar os deixou completamente surdos 
quanto às orientações do órgão maior da 
saúde mundial. Talvez o ômicron seja mais 
tímido, diferente do coronavírus que se es-
palhou durante o carnaval de 2020. No Rio 
de Janeiro já são 506 blocos inscritos para 
desfilar; megablocos como o de Anitta, Lud-
milla e Preta Gil, (aff que mau gosto), estão 
na lista. O presidente Bolsonaro, em vários 
momentos, declarou ser contra o carnaval, 
mas o STF já havia determinado que os 
governadores e prefeitos são responsáveis 
pela administração da pandemia em seus 
estados e municípios. Com quarta onda ou 
não a festa da carne está garantida.
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Editorial

A quarta onda, o vírus ômicron e o carnaval

Censura doutrinária ou imposição ideológica

Dr. Aldo P. Sousa

Landes Pereira

Todos os governos, democráticos ou di-
tatoriais, querem impor suas crenças 
e programas políticos, bem como pro-

curam reconstruir a história do país, criando 
novos heróis e esterilizando os antigos. 
As justificativas sempre são as mesmas, 
e as intervenções sempre começam pelas 
estruturas educacionais e culturais. O que 
os diferencia é a forma como procedem em 
busca de seus objetivos. Os “democráticos” 
são discretos e camuflam suas estratégias 
enquanto os totalitários são diretos e escan-
caram suas propostas.

Os vencedores escrevem a história, criando 
heróis (seus guerreiros) e delinquentes (os 
adversários). Com as mudanças políticas, aos 
poucos procura-se restabelecer e requalificar 
os fatos segundo as versões dos novos vence-
dores. O movimento que derrubou Washington 
Luiz (1930) foi um golpe ou uma revolução? 
E o que derrubou Getúlio Vargas (1945)? E o 
movimento militar que depôs João Goulart, em 
1964? A resposta dependerá de quem responde: 
para uns foi golpe, e para outros foi revolução.

No Brasil o processo sempre foi es-
cancarado devido ao baixo nível cultural 
observado ao longo dos tempos, desde a 
colonização liderada pelos portugueses. 
Cultuam-se heróis sem antes ter a preocu-
pação de uma análise depurativa apropriada 

a respeito do comportamento social e político 
das pessoas; aceita-se o que a classe domi-
nante do momento determina e reproduz-se 
essas “verdades” para as gerações futuras. 
Os professores, por serem consequências 
dessa metodologia de ensino/aprendizagem, 
são os responsáveis por tais distorções.

Qualquer pessoa, hoje, com a disponibi-
lidade de acesso às fontes históricas dispo-
nibilizadas pelos meios eletrônicos, poderia 
fazer experiências de pesquisas e, talvez, 
se surpreenderia com os resultados. Por 
exemplo, alguém poderia examinar a biografia 
e a personalidade de alguns heróis, tais como 
duque de Caxias, Rui Barbosa, princesa Izabel 
e Zumbi dos Palmares, ou qualquer outro 
do panteão oficial. Mas antes seria preciso 
revestir-se do espírito de pesquisador isento.

Depois da ditadura militar (como querem 
alguns), ou do governo militar (como querem 
outros), fez-se uma pesquisa a respeito das tor-
turas praticadas pelo regime, a qual foi publi-
cada sob o título de “Tortura Nunca Mais” – aí 
se encontram relatos chocantes. Elio Gaspari 
publicou vários livros falando sobre a ditadura 
dos tempos dos militares no poder, relatando 
arbitrariedades políticas e administrativas 
incompatíveis com um governo democrático. 
No volume “A Ditadura Escancarada” diz ele: 
“Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura 

foi o seu instrumento extremo de coerção e 
o extermínio, o último recurso da repressão 
política que o Ato Institucional nº 5 libertou 
das amarras da legalidade”.

O Governo Bolsonaro, agora, afirma que no 
regime militar nunca houve tortura, censura 
ou qualquer arbitrariedade administrativa 
que possa ser classificada como arbitrária ou 
ditatorial, e que o coronel Ustra é um herói 
nacional. Isso é só o começo da nova historio-
grafia bolsonariana, desde a instalação de seu 
governo e a implantação de uma clara política 
de desconstrução das estruturas institucio-
nais. Algumas áreas foram priorizadas: edu-
cação, cultura, assistência e meio ambiente. 
Com o aparecimento da COVID-19 a fatalidade 
auxiliou o negacionismo ideológico.

A desorganização do aparelho produtivo, 
da segurança pública e da política externa foi 
consequência natural das medidas implemen-
tadas pelo Congresso Nacional, sob as vistas 
do Poder Judiciário. Os últimos exemplos são 
autoexplicativos: a PEC do Calote, o orçamento 
secreto, os descumprimentos de decisões judi-
ciais e a interferência em órgãos como o Enem 
e a Polícia Federal mostram a cara do governo, 
como diz o presidente da República.

Mas nem tudo está perdido, como mostra 
a história pátria: Pindorama é maior que go-
vernos passageiros, como todos os governos 

Economista e professor titular aposentado da UFMS.

É psicanalista clínico, graduado em 
Teologia, Educação e pós-graduando em 
Neuropsicologia. Fone: 67.98223.9889 

@aldosousapsicanalise 

Pela segunda vez, o presidente Jair 
Bolsonaro caminha para sacra-
mentar a filiação ao Partido Li-

beral (PL). Após dois anos sem partido, 
o chefe do Executivo federal deve assinar 
a ida à legenda nesta terça-feira (30).

No início deste mês, Bolsonaro havia 
batido o martelo e decidido que entraria 
no PL. Inicialmente, a cerimônia que for-
malizaria a filiação estava marcada para 
a semana passada, mas foi cancelada. O 
motivo foi o incômodo do presidente da 
República com possíveis alianças esta-
duais do PL em 2022. Entre elas, em São 

Paulo, onde a sigla planejava estar ao lado 
do hoje vice-governador, Rodrigo Garcia 
(PSDB), candidato de João Doria para 
sucedê-lo no Palácio dos Bandeirantes.

Interlocutores dizem que, antes de 
bater o martelo pela segunda vez, o man-
datário tinha conversas diárias com o pre-
sidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, 
para solucionar o impasse da filiação.

Nos bastidores, dirigentes do par-
tido dizem que o PL sempre esteve 
junto do governo e que agora não seria 
diferente. Segundo eles, mesmo com 
algumas alianças estaduais já firmadas, 

após a definição de filiação de Bolsonaro, 
Valdemar da Costa Neto precisou se 
desculpar com alguns políticos e des-
fazer acordos. “Agora o presidente está 
conosco”, era o argumento usado.

O PL é composto por quatro senadores 
e 43 deputados federais. Os números 
devem aumentar com a filiação do chefe 
do Executivo federal. O partido deve ga-
nhar ao menos 30 novos deputados. Na 
rede de ministros de Bolsonaro, a prin-
cipal aposta é lançar Tarcísio de Freitas, 
da Infraestrutura, para o governo de São 
Paulo. Na Bahia, segundo relatos feitos, 

o PL já fechou acordo para apoiar a can-
didatura de João Roma para o governo 
estadual. Roma é filiado ao Republicanos. 

Em Mato Grosso do Sul, a figura 
do presidente na sigla muda o quadro 
de disputas. O deputado estadual do 
partido, João Henrique Catan, quer se 
lançar a candidato ao governo. O partido 
deve atrair a ala bolsonarista em peso 
que faz frente à Assembleia Legislativa 
e Câmara Federal. Hoje, o PL possui 32 
diretórios executivos, dois vice-prefeitos 
e um prefeito, Gilberto Garcia, da cidade 
de Nova Andradina. 

Casamento com o PL

são. As gerações de políticos passam e as insti-
tuições, lentamente, se reconstroem sob novas 
bases geradas pela ciência e pela sociologia 
política, que são dinâmicas.



Eleições

Simone Tebet

Vaga 
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Indicadores mostram juiz à frente de Tereza Cristina e Zeca do PT

Prisão de Jefferson influencia 
negativamente PTB, diz Delcídio

‘Não será candidata se não quiser’, afirma Marun

Pesquisa indica Odilon liderando 
para o Senado Federal em 2022

Missa 
O deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) participou 

da missa de 7º dia do ex-prefeito da localidade, Zé de 
Oliveira, falecido há uma semana. Ele esteve no domingo 
(28), em Rio Verde de MT. “Sem dúvida, fica a saudade e 
o grande legado deixado por Zé de Oliveira. Hoje foi mais 
um momento de muita emoção e boas lembranças. Mais 
uma vez me coloquei à disposição da família, e de toda 
população da cidade. A parceria firmada com nosso par-
ceiro que se foi irá permanecer e honrada por todo seu 
trabalho”, destacou Eduardo Rocha.

Verba
A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) anunciou o em-

penho de emenda no valor de R$ 199,9 mil, feito na última 
semana, para o Hospital da SIAS (Sociedade Integrada de 
Assistência Social), de Fátima do Sul-MS. Com esse re-
curso, a parlamentar sul-mato-grossense já destinou quase 
R$ 400 mil para a entidade filantrópica somente neste ano. 
“Trata-se de um hospital que atende toda a região sul do 
Estado desde 1969, prestando relevantes serviços à popu-
lação de Fátima do Sul e dos municípios próximos. Essa é 
a terceira emenda que encaminho para a SIAS e, sempre 
que possível, vou procurar contribuir”, declarou.

Variante
O deputado federal Luiz Ovando (PSL) orientou a po-

pulação a se vacinar contra a COVID-19 por conta da 
variante ômicron, que surgiu e foi catalogada nos últimos 
dias. “Nada se sabe ainda sobre a ômicron. Porém, diante 
do aumento de casos em sua região, medidas não farma-
cológicas, tais como, uso de máscara, ambientes ventilado, 
lavagem das mãos e distanciamento são essenciais.  Não 
deixe de se vacinar, pois a vacina consegue barrar todas as 
outras variantes.”

Ativismo
Durante as ações da Campanha 16 Dias de Ativismo 

pelo Fim da Violência contra as Mulheres, a Semu (Subse-
cretaria de Políticas para a Mulher) quer chamar a atenção 
não só das mulheres mas dos homens também e promo-
verá, pela primeira vez, no dia 6 de dezembro – Dia do 
Laço Branco – a Marcha de Homens pelo Fim da Violência 
contra a Mulher. A concentração é a partir das 9h, no Paço 
Municipal, e termina na Praça do Rádio Clube.

Rayani Santa Cruz

Bastidores

Rayani Santa Cruz

O IPR (Instituto de Pes-
quisa Resultado) divulgou 
pesquisa em que o juiz apo-
sentado Odilon de Oliveira 
aparece liderando a disputa 
para o Senado, na frente de 
políticos experientes como 
o ex-governador Zeca do PT 
e a ministra da Agricultura 
Tereza Cristina (DEM). Em 
2022, abre uma vaga para a 
Casa de Leis e Odilon con-
firma entrar na disputa. 

Ao jornal O Estado, o juiz 
aposentado revelou a intenção 
de concorrer ao Senado. “Eu 
não escolhi um partido ainda 
e tenho de escolher até o mês 
de março. Pretendo me candi-
datar, mas não ao governo do 
Estado. Não tenho estrutura 
e já aprendi isso na disputa 
de 2018. Entendo que, como 
senador, posso fazer um tra-
balho excelente para o Estado, 
porque a gente entende de 
elaboração de leis e projetos. 
Pretendo, sim, me candidatar 
ao Senado.”

Segundo dados do IPR, o 
juiz aposentado Odilon (sem 
partido) teve percentual de 
20,82% na pesquisa estimu-
lada e bateu percentuais de in-
tenções de voto, ficando acima 
de políticos eleitos em MS. A 
ministra Tereza Cristina teve 
13,96%, deputada Rose Mo-
desto (PSDB) indicou 12,99%, 
senadora Simone Tebet (MDB) 
teve 12,99% e Zeca do PT 
apareceu com 12,45% das in-
tenções de voto. 

Ainda na pesquisa esti-

Liderança expressiva no 
MDB de Mato Grosso do Sul, 
o ex-ministro Carlos Marun 
afirmou que a maioria dos 
emedebistas vai atuar na cons-
trução da pré-candidatura da 
senadora Simone Tebet à Pre-
sidência da República, mesmo 
que existam grupos adversos 
dentro da sigla. Para ele, “ela 
só não será candidata se não 
quiser”. O lançamento será em 
8 de dezembro. Marun afirma 
que, mesmo sem unanimidade 
no MDB, o partido vai cami-
nhar para participar como 
contraponto às candidaturas 
do presidente Jair Bolsonaro 
e do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Ele esteve em reunião em 
Brasília com o ex-presidente 
Michel Temer e o publicitário 
Elsinho Mouco tratando do 
tema. “No MDB existem bol-
sonaristas e lulistas, mas a 
grande maioria do partido 
quer uma candidatura de 
centro. Estamos lançando a 
Simone com este pensamento. 
De que ela percorrendo o país 
se torne mais conhecida e 
cresça nas pesquisas e se 
torne a melhor alternativa 
para o Centro Democrático. 
Não vamos exigir que ela se 
sacrifique, mas ela só não 
será candidata se não quiser. 
Este é também o pensamento 
do presidente Temer, com 
quem estive ontem (29) pela 
manhã.”

Marun é membro da exe-
cutiva nacional e participa do 
evento em Brasília. Ele des-
taca que a decisão final para 
escolha dela foi da nacional, 
mas os diretórios regionais 
foram ouvidos e por ampla 

Presidente estadual do 
PTB, Delcídio do Amaral 
disse que quitou as contas 
do partido e que a celeuma do 
presidente nacional Roberto 
Jefferson, que está preso, 
pode influenciar negativa-
mente na sigla. Para ele, o 
PTB enfrenta diversas difi-
culdades em âmbito nacional 
e é necessário compor nova 
diretoria para obter sucesso 
nas eleições em 2022.

“Primeiro que lamento 
profundamente que o Ro-
berto Jefferson foi preso por 
crime de opinião. Isso é uma 
coisa que é difícil entender, 
junto a esse tempo de per-
manência preso também. 
Evidente que se tem razão e 
esse afastamento do Roberto 
gerou diversos problemas no 
PTB, que enfrentou dificul-
dades, em função de lutas 
internas, e o Roberto admi-
nistrava isso com maestria. 
Agora, a vice-presidente 
Graciela Nienov deve tomar 
posse como presidente e 
vamos fazer reunião no dire-
tório com as executivas para 
aprovar a nova diretoria. Em 
alguns casos ratificando e 
em outros mudando. Aí, sim, 
o PTB vai sair desse período 
difícil e que impactou não só 
MS como outros estados.”

Delcídio afirma que o diá-
logo é fundamental para con-
solidar o partido. Ele diz que o 
partido é antigo e tem história. 
Ele quer que a sigla volte a ter 

protagonismo no Brasil. Por 
isso vai disputar cargo para a 
Câmara Federal.

“Sou pré-candidato a depu-
tado federal. Vou disputar um 
cargo em que eu tenha uma boa 
eleição; não significa que irei 
ganhar, mas terei uma eleição 
boa para se disputar. Tenho um 
legado grande no Estado.”

Delcídio também afirma 
que a meta para 2022 é eleger 
representantes no Legislativo. 
A ideia é fazer um deputado 
federal e dois estaduais a 
depender da estruturação e 
alianças que o PTB conseguir. 

O petebista destaca que 
o PTB de Mato Grosso do 
Sul avançou bastante. Equa-
cionou-se financeiramente, 
quitou as dívidas e abriu dire-
tórios em quase todos os muni-
cípios. “Estamos estruturando 
as candidaturas a estadual e 
federal e conversando sob o 
ponto de vista majoritário com 
todos os partidos.”

Mesmo com as dificuldades, 
o presidente afirma que o PTB 
vai voltar a ter protagonismo 
no Estado, já que historica-
mente teve seus méritos com 
eleição de prefeitos, gover-
nador e deputados. 

“Vamos fazer uma reu-
nião plenária com todos os 
dirigentes para aprovar as 
políticas públicas que vamos 
defender no Estado.” O pete-
bista vai percorrer as regiões 
de MS após as festas de fim 
de ano. (RSC) 

Juiz aposentado  
Odilon de Oliveira 

ainda não definiu em 
qual partido vai  

se filiar

Nilson Figueiredo

mulada, Ricardo Ayache 
(PSB) teve 3,16% ao passo 
que Eduardo Riedel (PSDB) 
apareceu com 1,61%; brancos 
e nulos somaram 6,13% e os 
que não souberam responder 
somaram 16,34%.

Odilon afirmou que a pes-
quisa o deixa contente, mas 
que para concorrer ao pleito 
muita coisa depende do grupo 
político em que estiver. Ele 
provavelmente se filia ao PSD, 
partido a que o filho ex-vere-
ador Odilon de Oliveira Júnior 
se filiou em 2020. 

“Me agrada muito e a pes-
quisa é uma surpresa muito 
positiva para mim. Após a 
campanha de 2018, eu fiquei 
um pouco mais distante e não 

me manifestei mais. Mas acho 
importante, e fiquei contente. 
O PSD é um partido que me 
atrai bastante, tem boa es-
trutura, boa aceitação. Tenho 
conversando bastante com o 
prefeito Marquinhos Trad e 
tenho admiração pela família 
e história. Outros partidos me 
convidaram, mas o de maior 
probabilidade é, sim, o PSD.”

Odilon disputou o governo 
do Estado em 2018 pelo PDT 
e teve 616.422 votos, per-
dendo a eleição para Reinaldo 
Azambuja, do PSDB, que teve 
677.310 votos.

Rejeição  
O mais rejeitado, segundo 

pesquisa estimulada, é Zeca 

do PT com 36,62%, seguido 
de Rose Modesto com 6,42%, 
Simone Tebet com 6,18%, Edu-
ardo Riedel com 5,98% e Tereza 
Cristina com 4,86%. Odilon de 
Oliveira está entre os menos 
rejeitados, com 4,38% de in-
dicativo. Ricardo Ayache teve 
4,13%. Os que não souberam 
responder somaram 28,02% e 
bracos e nulos somam 3,40%.

A pesquisa
O IPR ouviu 2.056 pessoas 

entre os dias 16 e 22 de no-
vembro, em 26 municípios 
de Mato Grosso do Sul. A 
margem de erro é de 2,2 
pontos percentuais para mais 
ou para menos e o intervalo 
de confiança é de 95%. 

maioria apoiam a pré-candi-
datura de Tebet.

Marun visa buscar alianças 
com outros partidos, e no 
momento nada é descartado. 
“Qualquer chance alternativa 
depende de agregar apoios. 
Não podemos lançar candi-
daturas sozinhos, pois se qui-
sermos ter chances de ganhar 
devemos agregar partidos em 
torno da nossa candidatura. 
Temos de buscar alianças. E 
quem está disposto a pedir 
apoio tem que estar disposto 
a apoiar. Tudo é possível e vai 
depender de trabalho de con-
quista da simpatia da popu-
lação. Entendo que a Simone 
é o melhor nome para enca-
beçar o projeto que temos 
para o país.”

O ex-ministro citou ainda 
que a influência da futura 
candidatura de Simone deve 
soar positivamente para dis-

putas em nível estadual, como 
a do ex-governador André 
Puccinelli. “É um orgulho 
para o MDB de MS ter a Si-
mone como nossa candidata 
à Presidência da República. 
Isso, ao mesmo tempo, abriria 
espaços para que buscás-
semos alianças fortes visando 
à eleição do André.”

Evento de lançamento
O lançamento da pré-can-

didatura acontece na sede 
do MDB, em Brasília, com 
horário a ser confirmado. O 
anúncio foi feito pelo pre-
sidente da sigla, deputado 
federal por São Paulo, Baleia 
Rossi. Rossi já havia anun-
ciado na semana passada 
que Simone seria o nome 
para concorrer às eleições 
em 2022 faltando apenas 
ajustes gerais.

Rossi afirmou, durante en-

trevista no jornal “O Globo”, 
que Tebet tem todas as condi-
ções para governar, dar esta-
bilidade política e institucional 
ao país. Para ele, ela se en-
caixa perfeitamente no papel 
de defesa da democracia e da 
Constituição, dois pontos que 
são essenciais entre os emede-
bistas. O deputado disse ainda 
que a candidatura será uma 
construção de base. 

“Acredito que a Simone 
tem todas as condições de 
liderar essa reunião de par-
tidos. Tenho conversado muito 
com Bruno Araújo (PSDB), 
(Luciano) Bivar (União Brasil) 
e outros presidentes que en-
tendem que nós precisamos 
de um caminho fora dos nomes 
que tenham um recall eleitoral 
muito grande, mas não repre-
sentam exatamente o que a 
população quer”, declarou o 
presidente emedebista. (RSC)

Divulgação

Carlos Marun com o 
ex-presidente Michel 
Temer e o publicitário 

Elsinho Mouco

PTB quitou dívidas 
e tem diretórios em 
todas as cidades, diz 
Delcídio do Amaral

Valentin Manieri
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Reforço

Eleições 2022

Candidato a vice poderá sair do PP após construção de acordos

União Brasil inicia conversas para 
atrair governador Eduardo Leite

Filiação de Bolsonaro ao PL passa Filiação de Bolsonaro ao PL passa 
por apoio à reeleição de Lirapor apoio à reeleição de Lira

Filiação de Jair 
Bolsonaro ao PL está 

prevista para acontecer 
nesta terça-feira

 Wilson Dias/Agência Brasil

DE OMAR AZIZ (PSD-AM), senador, sobre Carlos Bolsonaro 
ter ido ao STF contra a cúpula da CPI da Covid por suposto 
abuso de autoridade.

Quem mais fez fake news e 
defendeu fechar o Supremo, 
agora apela à corte contra 
mim e a CPI. É um moleque

Pescaria
Menos de 24 horas após o resultado das prévias do PSDB, 

integrantes da cúpula da União Brasil dizem já ter iniciado 
as conversas para tentar filiar Eduardo Leite (PSDB-RS), 
derrotado na disputa no fim de semana para João Doria 
(PSDB-SP). “Eduardo Leite é um quadro que engrandece 
qualquer partido”, diz o deputado federal Elmar Nascimento 
(DEM-BA) sobre a hipótese de ele entrar na legenda. O 
PSDB, por sua vez, atua para mantê-lo entre seus quadros.

Tempo 
Nascimento nega que a legenda esteja tratando de 

candidatura agora, mas uma ala da União quer que o 
governador gaúcho entre na disputa pelo Palácio do Planalto 
frente a outra que defende apoiar o ex-juiz Sergio Moro, 
como mostrou o Painel.

...ao tempo 
Apoiador de Moro, Júnior Bozella (PSL-SP) diz que 

avaliará a filiação do tucano quando ela for apresentada 
ao partido. Ele afirma que, se Leite se viabilizar 
candidato, o defenderá. “Se for uma aventura, serei o 
primeiro a criticar e defender a sobrevivência do partido e 
consequentemente do país.”

Joga o dado 
O fim das prévias do PSDB aumentou a expectativa entre 

integrantes do PT sobre o destino partidário de Geraldo 
Alckmin (PSDB-SP).

Ímã 
Há forte torcida de ala do partido que ele decida ir para 

o PSB trilhar aliança com o ex-presidente Lula (PT). Quem 
conversou com o petista recentemente diz que ele está 
simpático a esta possibilidade.

Calculado 
Apesar de ter escolhido a senadora Eliziane Gama 

(Cidadania-MA), evangélica, para relatar a indicação de 
André Mendonça ao STF na CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça), Davi Alcolumbre (DEM-AP) segue dizendo que 
derrotará o ex-ministro no plenário do Senado.

Quem decide 
No governo e na cúpula do Senado, o resultado é 

projetado como imprevisível, porém certamente apertado. 
Nas contas de pessoas próximas de Alcolumbre e do 
presidente do Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o MDB será 
o fiel da balança.

Xadrez
Com 15 senadores, a bancada tem dois votos certos a 

favor e um contra a indicação de Mendonça ao STF. Os 
demais são incógnitas.

Gangorra
Aliados de Pacheco relatam que 10 emedebistas têm 

prometido votos ora a favor de Mendonça, ora contra, a 
depender do interlocutor.

Passo atrás 
Presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde), Carlos Lula, secretário do Maranhão, diz 
que a descoberta da nova variante da Covid-19 fará os 
estados repensarem a flexibilização de medidas contra o 
coronavírus.

Veja bem 
Para Lula, decisões como desobrigar o uso de máscaras e 

a capacidade de público em eventos, como jogos de futebol, 
precisam ser repensados. “Mesmo em local aberto, faz sentido 
proteger pelo menos quem é mais suscetível”, avalia Lula.

Pedras 
A adoção de medidas mais restritivas, no entanto, é 

vista como de difícil implementação pelos secretários de 
Saúde. Protestos recentes em países europeus são usados 
como exemplos.

Linha de corte 
Wellington Dias (PT-PI), coordenador do Fórum de 

Governadores, afirma apoiar a recomendação da Anvisa ao 
governo, de que se exija comprovação de vacinação para 
estrangeiros e brasileiros que cheguem ao Brasil. “Estamos 
focados em evitar a entrada da nova variante.”

Prevenir
Dias ainda diz que é preciso focar em atingir 80% da 

população vacinada em dezembro e que a imunização é 
relevante porque se mostrou eficaz contra outras cepas já 
descobertas, diminuindo o risco de morte e gravidade da 
doença.

Enxurrada
A diretriz da Conitec, comissão técnica do Ministério da 

Saúde, que desaconselha o uso de cloroquina e ivermectina 
no tratamento de casos leves de Covid-19 teve mais de 2 mil 
contribuições durante consulta pública, entre elas diversos 
relatos de quem usou os remédios.

Efeito manada
Internamente, na pasta, a alta participação foi atribuída 

a pedidos de médicos que prescrevem kit-covid e que 
mobilizaram pacientes pelas redes, alegando que a Conitec 
acabaria com a liberdade dos profissionais.

Folhapress

As negociações para a 
filiação de Jair Bolsonaro 
(sem partido) ao PL, marcada 
para esta terça-feira (30), 
passaram também pela pro-
messa de apoio do presidente 
e do seu novo partido à ree-
leição de Arthur Lira (PP-AL) 
ao comando da Câmara dos 
Deputados em 2023.

Segundo líderes do centrão 
envolvidos nas conversas, Val-
demar Costa Neto, presidente 
do PL, deu a palavra a Lira 
que dará respaldo a uma nova 
candidatura para ele tentar se 
manter por mais dois anos na 
presidência da casa.

Os cálculos feitos por 
ambas as siglas preveem que 
o PL poderá eleger a maior 
bancada da Câmara em 2022 
tendo Bolsonaro como filiado. 
Hoje com 43 deputados, a 
legenda é a terceira maior 
e pode aumentar para cerca 
de 65 parlamentares, dizem 
dirigentes.

Dessa forma, o apoio do 
partido deve ser decisivo para 
a escolha do próximo presi-
dente da Câmara.

Antes do PL, o PP também 
buscou atrair Bolsonaro para 
seus quadros. O objetivo era o 
mesmo de Valdemar: aumentar 
a quantidade de congressistas, 

embora a entrada do manda-
tário sofresse resistências de 
diretórios do Nordeste e até 
mesmo de Arthur Lira.

Embora o presidente da 
Câmara tenha concordado ao 
final, na época, com a en-
trada do presidente da Re-
pública, ele avaliava que o 
movimento poderia prejudicar 
seus planos.

A principal preocupação 
era a de que Bolsonaro per-
desse a eleição para uma even-
tual candidatura de Lula (PT). 
Nessa leitura política, se isso 
ocorresse, a nova bancada 
governista poderia resistir a 
apoiar Lira por ser do mesmo 
partido do principal inimigo 
político do petista.

Em entrevista à Folha, Lira 
afirmou que a reeleição dele 
não depende da de Bolsonaro.

Agora, porém, sem Bolso-
naro no partido, o PP poderá 
fazer palanque ao ex-pre-
sidente em alguns estados, 
em especial no Nordeste, 
mantendo pontes do coman-
dante da Câmara fora do 
bolsonarismo.

PP e PL são os dois maiores 
partidos do “centrão”, que hoje 
dão sustentação ao governo 
no Congresso. Além disso, 
ocupam dois dos principais as-
sentos no Palácio do Planalto: 
Casa Civil, com Ciro Nogueira 

(PP), e Secretaria de Governo, 
com Flávia Arruda (PL).

Os dois atuam de forma 
conjunta. Tanto que, quando 
Bolsonaro adiou a filiação ao 
PL, que ocorreria em 22 de 
novembro, dirigentes do PP 
foram cautelosos ao se reapro-
ximar do chefe do Executivo.

Segundo relatos, caciques 
deixaram claro ao presidente 
que as portas continuariam 
abertas, mas evitaram mo-
vimentações que pudessem 
parecer de traição com o PL, 
já que a aliança com o partido 
de Valdemar é considerada 
essencial.

O adiamento da filiação 
ocorreu em razão de diver-
gências entre Bolsonaro e Val-
demar em relação a alianças 
regionais. Enquanto uma 
parte do PP ficou animada com 
a possibilidade de retomar as 
negociações com o presidente, 
outra ala ficou assustada.

Arthur Lira, que estava em 
viagem à Europa quando a no-
tícia de que Bolsonaro poderia 
não ir mais para o PL saiu, 
telefonou tanto para Valdemar 
como para Bolsonaro para 
tentar acertar os ponteiros 
entre as partes.

As negociações da escolha 
do partido envolveram outros 
combinados entre as duas le-
gendas e vantagens para cada 

uma separadamente.
Como a Folha mostrou, o 

acordo leva em conta que o 
posto de vice deverá ser de 
um nome do PP, cabendo a 
Bolsonaro escolher. Não neces-
sariamente será um nome de 
alguém já filiado à legenda, se-
gundo envolvidos no processo.

As articulações sobre 
o apoio à reeleição de Lira 
também envolvem outras si-
glas, como o Republicanos, por 
exemplo (terceira legenda do 
“centrão” da base do governo 
no Congresso), que tem inte-
resse em amarrar um acordo 
para ficar com o comando da 
Câmara no biênio 2025-2026.

Segundo integrantes do 
Republicanos, Arthur Lira 
teria se comprometido com 
o deputado Marcos Pereira 
(SP) a respaldá-lo como can-
didato à sua sucessão. O 
dirigente ocupa hoje a 4ª 
secretaria da Câmara.

Já Valdemar Costa Neto 
também trabalha com a possi-
bilidade de o partido disputar 
o comando da casa em 2025. 
Ele teria acenado com a possi-
bilidade de lançar o deputado 
Marcelo Ramos (PL-AM), hoje 
vice-presidente da Câmara, 
caso ele parasse de criticar 
Bolsonaro e continuasse no 
partido. A tendência, porém, 
é o parlamentar deixar a sigla.

Camila Mattoso/Folhapress

Apesar de ter escolhido 
a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), evangé-
lica, para relatar a indi-
cação de André Mendonça 
ao STF na CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça), 
Davi Alcolumbre (DEM-
-AP) segue dizendo que 
derrotará o ex-ministro no 
plenário do Senado.

No governo e na cúpula 
do Senado, o resultado é 
projetado como imprevi-
sível, porém certamente 
apertado. Nas contas de 
pessoas próximas de Al-
columbre e do presidente 
do Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), o MDB será o 
fiel da balança.

Com 15 senadores, a 
bancada tem dois votos 
certos a favor e um contra 
a indicação de Mendonça 
ao STF. 

Os demais são incóg-
nitas. Aliados de Pacheco 
relatam que dez emede-
bistas têm prometido votos 
ora a favor de Mendonça, 
ora contra, a depender do 
interlocutor.

Camila Mattoso
Folhapress

Menos de 24 horas após 
o resultado das prévias do 
PSDB, integrantes da cúpula 
da União Brasil dizem já ter 
iniciado as conversas para 
tentar filiar Eduardo Leite 
(PSDB-RS), derrotado na dis-
puta no fim de semana para 
João Doria (PSDB-SP).

“Eduardo Leite é um quadro 

que engrandece qualquer par-
tido”, diz o deputado federal 
Elmar Nascimento (DEM-BA) 
sobre a hipótese de ele entrar 
na legenda. O PSDB, por sua 
vez, atua para mantê-lo entre 
seus quadros.

Nascimento nega que a 
legenda esteja tratando de 
candidatura agora, mas uma 
ala da União quer que o go-
vernador gaúcho entre na dis-
puta pelo Palácio do Planalto 

perante a outra que defende 
apoiar o ex-juiz Sérgio Moro.

Apoiador de Moro, Júnior 
Bozella (PSL-SP) diz que 
avaliará a filiação do tucano 
quando ela for apresentada 
ao partido. Ele afirma que, 
se Leite se viabilizar can-
didato, o defenderá. “Se for 
uma aventura, serei o pri-
meiro a criticar e defender 
a sobrevivência do partido e, 
consequentemente, do país.”

Supremo

Alcolumbre 
segue dizendo 
que derrotará 
Mendonça

Governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite perdeu as prévias 

do PSB para Doria

Reprodução
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CIDADES
Adolescentes

Em Campo Grande, Escola Joaquim Murtinho se torna polo para reverter o baixo número de vacinados

Saúde lança ‘dia D’ para imunização de 
estudantes das redes pública e privada

Valentin Manieri

Região do Imbirussu: 
USF Aero Itália
USF Albino Coimbra
USF Indubrasil
UBS Silvia Regina
USF Zé Pereira
USF Serradinho
USF Ana Maria do Couto

Região do Anhanduizinho
USF Parque do Sol
USF Botafogo
USF Anhanduí
USF Jockey Club
UBS Dona Neta
USF Cohab
UBS Aero Rancho
USF Los Angeles
UBS Pioneira
C.F. Iracy Coelho
Região do Segredo
UBS Cel. Antonino
USF São Francisco
USF Vila Nasser
USF Azaléia
USF Paradiso

USF Estrela do Sul
C.F. Nova Lima
USF José Tavares
USF Vila Cox

Região do Prosa
USF Noroeste
USF Nova Bahia
USF Mata do Jacinto

Região do Bandeira
USF Moreninha
USF Itamaracá
USF Mape
UBS Universitário
UBS Carlota

Região da Lagoa
USF Oliveira
UBS Buriti
USF Batistão
USF São Conrado
C. F. Portal Caiobá
USF Coophavila

Confira os horários e locais de vacinação 
em Campo Grande: 
Drive-thru Albano Franco -
12h30 às 18h
Drive-thru UCDB - 12h30 às 18h

Seleta - 12h às 16h30
Unidades de saúde - 13h às 
16h45

Adolescentes 
comemoram a vacinação 
contra a COVID-19

Clara Rockel

Com a baixa procura de 
imunizantes contra a COVID 
por parte de adolescentes no 
Estado, as secretarias de Es-
tado de Saúde e Educação vão 
realizar, no dia 7 de dezembro, 
a campanha “Estudante Inteli-
gente Confia na Ciência – Va-
cine-se!”. O objetivo da inicia-
tiva é alcançar os estudantes de 
escolas públicas e privadas que 
ainda não se vacinaram, por 
meio de campanhas de cons-
cientização que culminarão no 
“dia D” da imunização. 

Até o momento, estima-se 
que quase 54 mil alunos ainda 
não tomaram ao menos a pri-
meira dose, representando 
quase 22% do percentual de es-
tudantes aptos à imunização. 
Já os que tomaram a primeira 
e não retornaram para a se-
gunda somam 120.600 dis-
centes, representando quase 
49% do total. A população va-
cinável de adolescentes é de 
246.441 pessoas, e os imuni-
zantes para essa faixa etária 
estão disponíveis desde agosto. 

Quem coordena a iniciativa 
é o coronel Marcello Fraiha, 
assessor militar da SES. Do 
lado da SED, quem lidera a cam-
panha é a secretária de Estado 
de Educação, Maria Cecília da 
Motta, que participou de uma 
live junto ao coronel para o 
lançamento da iniciativa. “Hoje, 
nosso maior desafio é vacinar os 
estudantes com 12 anos de idade 

ou mais. A vacinação dos adoles-
centes é um alvo muito fácil para 
a desinformação, porque decidir 
pelos filhos é ainda mais difícil 
do que decidir por si. Isso pode 
fazer com que as pessoas fiquem 
mais hesitantes e, portanto, 
mais vulneráveis às fake news. 
Sites maliciosos e influencia-
dores divulgam notícias falsas 
sobre as vacinas, exagerando 
ou mesmo inventando mortes e 
reações adversas graves”, disse 
a secretária. 

Em relação aos tipos de ativi-
dades que serão realizados nas 
escolas, Maria Cecília explicou: 
“Sugerimos às nossas escolas 
o desenvolvimento de ações 
atraentes, lúdicas por meio de 
intervenções pedagógicas nos 

mais variados momentos de 
aprendizagem, entre eles em 
especial no acolhimento dos 
estudantes, nos projetos extra-
curriculares e nos componentes 
curriculares que possam atuar 
a favor da vacinação.” 

A respeito da importância do 
projeto, o secretário de Estado 
de Saúde, Geraldo Resende, 
declarou: “Nós sabemos que 
as aulas já estão caminhando 
para o encerramento do ano 
letivo, por isso adotamos esta 
iniciativa para fazer essa busca 
ativa tanto nas redes públicas 
quanto nas redes privadas de 
ensino. Com a aproximação das 
festas de fim ano, sabemos que 
muitos pais pretendem viajar 
para outros municípios, dentro 

ou fora do Estado, e assim 
queremos garantir que estes 
adolescentes estejam prote-
gidos e imunizados contra a 
COVID-19”, concluiu. 

Em todo o Estado
Segundo as informações 

disponibilizadas, todos os 79 
municípios participarão da ini-
ciativa. Cada cidade poderá 
indicar uma ou mais escolas 
para atuar como polo-base 
de vacinação contra a COVID, 
além de disponibilizar equipes 
que trabalharão para aplicar 
os imunizantes. Na Capital, 
a Escola Estadual Joaquim 
Murtinho será o ponto focal 
da campanha, sendo o polo-
-base de imunização no dia 7 

de dezembro. As doses apli-
cadas serão da Pfizer, e os 
estudantes precisarão apre-
sentar o CPF ou o CNS (Cartão 
Nacional de Saúde), além de 
estarem acompanhados dos 
pais ou responsáveis. Caso o 

aluno se apresente desacom-
panhado, será necessária a 
apresentação do Termo de 
Autorização assinado pelos 
responsáveis legais, que pode 
ser retirado na Secretaria de 
Estado de Educação. 
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Coronavírus Assistência

Educação

Eventos e vacina

Cidade do Natal não fará parte da programação do campo-grandense este ano, pois espera por revitalização

Novembro tem baixa de mortes por COVID em MS

Resultado do Enem será divulgado em 11 de fevereiro

Prefeitura exigirá comprovante da vacina 
com duas doses em shows de fim de ano
Isabela Assoni

Com o tema “Reviva o Natal: 
Campo Grande de Luz, Paz 
e Alegria”, a Prefeitura de 
Campo Grande anunciou a 
programação de Natal para 
a cidade. Do dia 10 a 26 de 
dezembro, a Capital será 
palco de inúmeras atrações, 
incluindo show do “Mundo 
Bita” e “Patrulha Canina”. 

No entanto, o prefeito Mar-
quinhos Trad comunicou que 
a prefeitura vai exigir o com-
provante de vacinação contra 
a COVID-19 com as duas doses 
para pais e responsáveis que 
acompanharão as crianças, 
além do uso de máscaras, 
distanciamento social e limi-
tação de mil pessoas. “Será um 
ambiente seguro, controlado, 
sentado e acima de tudo, com 
os equipamentos de proteção 
individual”, afirma.

Serão 60 shows divididos 
em 4 espaços: 15 na Feira 
Central, 15 na Praça Ary Co-
elho, 15 na Rua Barão do Rio 
Branco com a Dom Aquilo e 15 
na Feira Natalina, localizada 
no Armazém Cultural, todos 
na região central.

Diferente do ano passado, 
a programação deste ano irá 
se estender para as sete re-
giões da Capital, com trechos 
de iluminação, shows, Papai-
-Noel e decorações natalinas. 
As comemorações também vão 
contemplar os dois distritos da 
cidade, Rochedinho e Anhanduí, 
com atrações de Natal.

“Vamos levar as festas e 
atrações do fim do ano para 

Clara Rockel

Até o momento, o mês de no-
vembro registrou o menor nú-
mero de mortes por COVID do 
ano em Mato Grosso do Sul. No 
último boletim epidemiológico 
divulgado pelo Estado, nessa 
segunda-feira (29), 23 óbitos 
foram registrados nos últimos 
30 dias, com 205 novos casos 
de contaminação. Estes dados 
representam uma redução de 
mais de 50% no número de 
mortes do mês de outubro, já 
que o mês anterior contabi-
lizou 52 óbitos. O Estado al-
cançou seu recorde de mortes 
em abril, apresentando mais 
de 1.400 vítimas da COVID. 

Apesar do baixo número 
de mortes, a taxa de contágio 
pelo vírus apresentou um leve 
aumento, indo de 0,84 para 
0,85. Em outras palavras, isso 
significa que um grupo de 
100 pessoas tem a capacidade 
de contaminar outras 85. Se-
gundo o governo do Estado, 
o número ainda está longe 
do esperado, uma vez que a 
taxa ideal seria abaixo de 0,5. 
Até o momento, 56 pacientes 
encontram-se internados, 32 
em leitos clínicos e 24 UTIs. 

Contudo, a Secretaria de 
Estado de Saúde demonstra 
certa preocupação com o sur-
gimento da nova variante do 
coronavírus: “Não podemos 

descuidar com a biossegu-
rança contra o coronavírus. 
Estamos vendo o surgimento 
neste mês de novembro de 
uma nova variante nos países 
africanos, a ômicron, e isso 
nos causa muita preocupação 
porque é uma variante nova”, 
relata o coronel Marcello 
Fraiha, assessor militar da 
SES. Além da nova variante, 
outra questão a ser obser-
vada, segundo o militar, é o 
período de festas que se apro-
xima: “A proximidade dos 
festejos de fim de ano, assim 
como o período de férias es-
colares e mais o carnaval nos 
traz muita preocupação. A 
SES está em alerta, e solicita 

à população que mantenha 
as medidas recomendadas, 
além da vacinação. O uso do 
álcool gel, higienização das 
mãos e uso de máscara ainda 
se fazem muito necessários, 
além do distanciamento so-
cial. Estes cuidados são for-
temente recomendados neste 
momento”, acrescenta o as-
sessor. O coronel faz um con-
vite à parcela da população 
que não se imunizou: “Con-
vidamos a todos a completar 
o ciclo vacinal, incluindo a 
3ª dose”, conclui o coronel.  
Até o momento, MS tem mais 
de 81% da população com ao 
menos a primeira dose, e 71% 
com as duas aplicações.

Cidade do Natal, 
com obras, não será 
alternativa de fim  
de ano na Capital

Valentin Manieri

os 917 mil campo-grandenses 
durante o período de dezembro. 
Espero que todos tenham ale-
gria, felicidade, com segurança, 
responsabilidade atento às úl-
timas notícias da COVID-19 que 
ainda nos preocupa. Por isso 
nós faremos tudo com projetos 
de biossegurança, entregando 
aos cidadãos da nossa cidade a 
certeza que os nossos eventos 
terão todas as condições para 
eles participarem com segu-
rança, na cidade toda”, informa.

Carnaval 2022
Trad reforçou a decisão to-

mada pela Prefeitura de Campo 
Grande em relação ao carnaval 
de rua, afirmando que seria de 
extrema irresponsabilidade e 
imprudência liberar três dias de 
felicidade e “buscar uma eterni-

dade de arrependimentos”.
“Ainda que as pessoas che-

gassem a mim e tentassem 
me convencer de que politi-
camente seria bom, não seria 
conscientemente sadio e sau-
dável um gestor pensar nele em 
detrimento de uma comunidade 
inteira que lhe foi responsa-
bilizado cuidar de todos. Por 
isso nós tomamos essa decisão, 
mas sem abandonar ou virar 
as costas àqueles que vivem da 
atividade”, relata. 

Conforme a declaração, a 
prefeitura entregará aos inte-
grantes das academias de car-
naval o que foi compactuado 
economicamente e ajudará 
profissionalmente, oferecendo 
um retorno financeiro corres-
pondente ao que teriam se o 
carnaval fosse acontecer. A 

cidade não terá programação 
de Ano-Novo.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, Campo Grande não terá a 
tradicional Cidade do Natal. O 
espaço, que possui 13 mil m², re-
cebeu mais de 300 mil visitantes 
nas edições de 2017, 2018 e 
2019. Em 2020 ficou fechado ao 
público por causa da pandemia 
da COVID-19. Neste ano não 
abrirá em razão das obras de 
requalificação. 

O processo de licitação foi 
aberto em junho de 2021 e a obra, 
avaliada em R$ 3.442.410,24, 
integrando o Programa Reviva 
Mais Campo Grande. Segundo 
informado pela prefeitura, os 
quiosques de madeirite darão 
lugar a 17 quiosques com fa-
chadas de prédios históricos 
de Campo Grande. As obras 

tiveram início nesta semana, 
com previsão de término para 
dezembro de 2022. 

A variante ômicron
A ômicron, nova variante 

do coronavírus descoberta na 
África do Sul, já foi detectada em 
ao menos 17 países e territórios, 
e várias nações já restringiram 
voos em razão da nova cepa. 
Os países que apresentaram 
casos positivos para a nova cepa 
foram: África do Sul, Alemanha, 
Austrália, Bélgica, Botsuana, 
Canadá, Dinamarca, Espanha, 
Holanda, Hong Kong, Israel, 
Itália, Portugal, Reino Unido, 
República Tcheca e Suécia. 

A variante deixa o mundo 
em alerta. Para as festividades 
do fim de ano, o infectolo-
gista Rodrigo Nascimento re-

comenda manter os cuidados, 
principalmente pela incerteza 
diante deste cenário, e reco-
menda que as pessoas evitem 
confraternização junto às pes-
soas que estejam com sintoma-
tologia respiratória, grandes 
aglomerações em espaços fe-
chados e pouco arejados e 
evitar confraternização com 
pessoas que vieram recente-
mente da Europa ou da África.

“Com as novas variantes 
encontradas, em especial a 
ômicron na África do Sul, onde 
ainda não sabemos ao certo 
como seria a sua suscetibili-
dade às vacinas já adminis-
tradas, deveríamos manter 
ainda as medidas de pre-
venção com o distanciamento, 
higiene e uso de máscaras em 
locais fechados”, explica.

Médicos e empresários do 
Brasil percorreram mais de 
mil quilômetros levando as-
sistência às comunidades do 
Pantanal com o projeto Alma 
Pantaneira, uma iniciativa do 
Instituto Alma Pantaneira, 
juntamente com empresas 
brasileiras, entre elas a 067 
Vinhos e a Pantanal Trading. 
A iniciativa também conta 
com o apoio de entidades 
civis e governamentais.

A expedição teve início 
no dia 22 e já computa mais 
de 600 atendimentos, entre 
assistência médica, odonto-
lógica, veterinária e sanitária 
nos lugares mais afastados 
e de difícil acesso. Após per-
correr lagoas e vazantes do 
bioma, a equipe fixa acampa-
mento em pequenas comuni-
dades locais e monta toda a 
estrutura necessária para os 
atendimentos. Alguns profis-
sionais chegam a fazer mais 
de 40 atendimentos por dia. 
Eles levam o próprio equipa-
mento de raios X, assim como 
a cadeira de dentista, os 
aparelhos de exames, enfim, 
todo o aparato necessário 

para os mais variados tipos 
de procedimentos. 

O relato mais recente en-
viado pelos emissários da 
expedição informam sobre 
uma mãe que já tem três fi-
lhos e está grávida do quarto. 
Ela fez um exame de ul-
trassonografia e ouviu pela 
primeira vez os batimentos 
cardíacos do seu bebê. Foi 
uma emoção generalizada. 
E isso só foi possível porque 
os médicos levaram para o 
Pantanal um aparelho de 
ultrassom portátil. 

Além dos atendimentos 
que estão sendo prestados 
pelos profissionais, o grupo 
também distribuiu mais de 
três toneladas de material 
de higiene pessoal, mate-
rial escolar, brinquedos, 
roupas, alimentos, entre ou-
tros itens. Além disso, estão 
sendo realizados plantios 
de um milhão de sementes 
de árvores nativas, esco-
lhidas com embasamento 
técnico para não prejudicar 
a região. O encerramento 
da expedição ocorreu ontem 
(29), em Corumbá.

Empresários e médicos 
deram assistência a 
famílias ribeirinhas,  
que terminou ontem
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O presidente do 
Inep, Danilo Dupas, 
faz balanço do 
Enem 2021

Valter Campanato/Agência Brasil

Agência Brasil e Clara Rockel

Os resultados das provas 
do Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) 2021 serão 
divulgados no dia 11 de feve-
reiro do ano que vem. A data 
foi confirmada pelo Inep (Ins-
tituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira), responsável 
pela realização do exame, 
durante entrevista coletiva.

Em Mato Grosso do Sul, 69,4% 
dos 70.396 incritos compare-
ceram ao exame, que contou 
com questões de Matemática 
e Ciências da Natureza nesse 
segundo dia. O presidente do 
Inep, Danilo Dupas, também 
confirmou que está aberto o 
prazo para que os estudantes 
que não compareceram aos lo-

cais de prova por problemas 
logísticos ou por doenças infec-
tocontagiosas, como a COVID-
19, peçam a reaplicação do 
Enem 2021, por meio da página 
do participante no site do Inep.

De acordo com Dupas, o 
comparecimento nesse do-
mingo (28), segundo dia de 
provas, foi de 70%. 

Durante a coletiva, o dele-
gado da Polícia Federal Cléo 
Mazzotti informou que foram 
cumpridos 31 mandados de 
prisão nos locais de prova. O 
alvo foram pessoas acusadas 
de tráfico de drogas, cárcere 
privado e estupro de vulnerável, 
entre outros crimes. Duas pes-
soas foram presas pela tenta-
tiva de uso de ponto eletrônico 
em dois locais de prova.

O transporte dos malotes 

com as provas foi concluído em 
todo o país, pelos Correios, em 
duas horas e 41 minutos.

Na avaliação do ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, 
a sociedade e a educação bra-
sileiras saíram ganhando com 
a realização do Enem.

“Saiu ganhando porque, 
como era o previsto, e nós 

havíamos dito, a questão do 
Enem haveria de ter toda se-
riedade, toda transparência 
e toda a competência, que 
é própria dos servidores do 
MEC, dos Correios e da Polícia 
Federal”, afirmou. O gabarito 
oficial e os cadernos de ques-
tões serão divulgados amanhã 
(1º) pelo Inep.

Expedição Alma Pantaneira  
faz mais de 600 atendimentos
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Porto Rolon

Praça Ary Coelho

Funcionamento do varejo da Capital será estendido a partir desta semana

Comércio amplia horário e espera 
movimento maior em dezembro

Estrada que liga Nhecolândia ao Paiaguás é 
oficialmente lançada em leilão no Pantanal

Felipe Ribeiro

O horário de funciona-
mento do comércio da Ca-
pital sofrerá ajustes a partir 
deste fim de semana. A me-
dida, que irá proporcionar 
mais disponibilidade para 
que o consumidor faça suas 
compras, deve impulsionar 
o movimento no varejo com 
o expediente ampliado, que 
tem programação de início no 
próximo dia 4 de dezembro.

Segundo comunicado feito 
pelo Sindivarejo (Sindicato do 
Comércio Varejista de Campo 
Grande), de segunda a sábado 
o horário será estendido até 
as 20h. Já na terceira semana 
do mês, o funcionamento deve 
prolongar-se até as 22h. Aos 
domingos, a definição esta-
belece uma escala entre as 
9h e as 18h.

Adelaido Vila, presidente 
da CDL (Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Campo Grande), 
explica a importância que a 
flexibilização do horário pro-
move aos clientes. “Esse novo 
horário já possibilita de as 
pessoas saírem um pouquinho 
mais tarde para as compras.”

“Isso vai favorecer, prin-
cipalmente, regiões como o 
Centro, que tem uma tempera-
tura alta. Nós estamos com um 

Foi lançada a campanha 
“Estamos Quites”, com con-
dições especiais como des-
contos e parcelamento de 
contas de energia elétrica 
em atraso. 

É uma parceria entre a 
Energisa-MS, o Concen, a 
Procon Municipal de Campo 
Grande, Associação Comer-
cial de Campo Grande e De-
fensoria Pública.

Até o dia 10 de dezembro 
os consumidores podem 
procurar um dos seguintes 
pontos de atendimento para 
fazer a negociação: ACICG 
(Associação Comercial e In-
dustrial de Campo Grande) 
– em frente da Praça Ary 
Coelho –, Defensoria Pública 
unidade centro, Procon Mu-
nicipal, Fácil Aero Rancho, 
Bosque dos Ipês, Coronel 
Antonino, Guaicurus, Cras 
do Jardim Canguru, além de 
todas as lojas de atendimento 
da Energisa na sua área de 
concessão.

 “Temos um grande nú-
mero de famílias endividadas 
em Campo Grande, pesquisa 

Geliel Oliveira

A estrada com 130 km, que 
vai ligar o bioma Pantanal 
da Nhecolândia ao Paiaguás, 
foi oficializada no domingo 
(28), durante o Leilão Novo 
Horizonte. 

A obra segue em direção a 
Porto Rolon, em Corumbá. De 
acordo com publicação feita 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa, Paulo Corrêa, em 
sua rede social, a obra impacta 
diretamente a vida de quem 
mora e produz na região. 

O empreendimento terá R$ 
30 milhões de investimentos. 
Dos 130 km previstos, 45 km 
sairão até 2022.

A visita na Fazenda Firme, 
contou com a presença do 
proprietário do jornal O Es-
tado, Jaime Vallér, do se-
cretário de Estado de Infra-
estrutura, Eduardo Riedel, 
do titular da Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fa-
miliar), Jaime Verruck, do 
presidente da Assembleia, 
Paulo Corrêa, do presidente 
da Famasul, Marcelo Ber-
toni, de Luciano Leite, pre-
sidente do Sindicato Rural 

sol escaldante, e com o baixar 
desse sol, a extensão desse 
horário vai fazer com que, 
logicamente, as pessoas saiam 
mais para consumir no período 
da tarde”, explicou Vila.

Paralisação de obras
Ainda, a fim de evitar trans-

tornos e queda do movimento 
de pessoas pelo centro da ci-
dade, a prefeitura decidiu por 
suspender temporariamente 
as obras de revitalização na 
região. O atual empreendi-
mento abrange 21 quilômetros 
de vias e é motivo de fortes 
críticas dos comerciantes, que 
já vivenciaram a mesma reali-
dade com os trabalhos na Rua 
14 de Julho, em 2017.

Black Friday
Sendo um termômetro para 

as compras de fim de ano, 

a Black Friday, ocorrida na 
última sexta-feira (26), não 
demonstrou demanda satisfa-
tória por produtos no comércio 
de Campo Grande. De acordo 
com Adriano Passos, superin-
tendente do Shopping Bosque 
dos Ipês, o fluxo de clientes 
não atendeu as expectativas.

“Na sexta-feira, nós tivemos 
o primeiro dia de promoção 
relativamente tímido. A data 
ficou aquém daquilo que imagi-
návamos, porém, em linha com 
que o mercado, no geral, previa. 
As pessoas estão um pouco mais 
retraídas em relação a gastos 
por conta da pressão inflacio-
nária que nós temos.”

“Particularmente, a gente 
acreditava que seria um dia 
bom de vendas, mas isso não 
ocorreu na prática. Então, eu 
diria que ficou no que a gente 
chama de saldo zero a zero, 

nos três dias de campanha da 
Black Friday”, avaliou o gestor.

Fraudes
Atuando com várias fiscali-

zações pelo centro da Capital, a 
Procon-MS (Superintendência 
para Orientação e Defesa do 
Consumidor) autou 6 lojas fí-
sicas e 14 virtuais. Entre as 
irregularidades dos estabele-
cimentos estavam descontos 
de 90%, mas, efetivamente, o 
produto não chegava a 30% de 
abatimento no valor.

Além disso, infrações como 
anúncios inexistentes no mo-
mento de efetuar o pedido 
por aplicativo também foram 
registradas. Conforme balanço 
realizado pelo órgão durante o 
dia, 36 consumidores fizeram 
reclamações, 42 comércios 
foram orientados e 9 lojas 
foram fiscalizadas.

recente da CNC (Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo), de outubro, 
mostrou que esse índice 
já passava dos 65% e a 
Procon, entendendo que a 
energia elétrica é um bem 
essencial e que o consu-
midor é parte vulnerável, 
intermediou a formatação 
desta campanha junto da 
concessionária. 

É uma forma de aliviar o 
orçamento para o início do 
ano, quando muitas contas 
se acumulam”, explica a 
presidente do Concen, Ro-
simeire Costa.

Com a “Estamos 
Quites”, o consumidor 
inadimplente terá opções 
facilitadas de negociação, 
entre elas descontos que 
chegam a até 40%, para 
quem estiver com mais de 
180 dias em atraso e puder 
quitar seus débitos à vista, 
e a opção de parcelamento 
do valor no cartão de cré-
dito em até 24 vezes com 
entrada facilitada. (RS)

Pecuaristas da região e 
autoridades estiveram 
participando do 
lançamento da estrada

Nova loja do Fort  
fica na entrada do 
bairro Oliveira I  
em Campo Grande

Horário estendido 
deve impulsionar 
movimento no 
comércio da cidade

Arquivo Pessoal

Valentin Manieri
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de Corumbá, Roberto Mota, 
Thiago Faé, Felipe Gianetti, 
Carlão, Carlinhos, Frederico 
e Elvia Guaritá, proprietários 
do Leilão Novo Horizonte.

Ainda segundo a publi-
cação, as autoridades deba-
teram a construção de uma 
nova escola do Senar (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural), a Embrapinha, em área 
doada pela família do dr. Edu-
ardo Bitencourt, proprietário 
da Fazenda Firme.

Estrada e escola
Durante reunião na Assem-

bleia Legislativa de MS, no úl-
timo dia 10 de novembro, o pre-
sidente Paulo Corrêa anunciou 
a parceria público-privada que 
vai levar 130 km de estradas 
para ligar o bioma Pantanal 
da Nhecolândia ao Paiaguás, 
saindo da Fazenda Novo Hori-
zonte, de propriedade de Carlos 
Guaritá, em direção a Porto 
Rolon, em Corumbá.

Além da construção de uma 

escola na antiga Embrapinha, 
ao lado da Fazenda Novo Ho-
rizonte. 

A instituição também será 
sede do Senar e da Famasul 
(Federação da Agricultura e Pe-
cuária de MS) e no contraturno 
tem o projeto de aplicar cursos 
inerentes à produção rural. 

A área doada para o novo 
centro de aprendizagem foi 
feita pela família do dr. Edu-
ardo Bitencourt, proprietário 
da Fazenda Firme. 

Expansão

Rede de atacarejo com maior número 
de lojas em MS, Fort Atacadista 
inaugura 8ª loja amanhã na Capital

Campanha “Estamos Quites” 
oferece descontos e parcelamento 
na quitação de débitos de energia

Fim de ano
A rede Fort Atacadista 

inaugura amanhã (1º) nova 
loja em Campo Grande. A 47ª 
unidade da rede de atacarejo 
do Grupo Pereira teve um in-
vestimento da ordem de R$ 40 
milhões e tem, entre seus dife-
renciais, instalações de última 
geração, ampla variedade de 
produtos, marcas exclusivas 
e o Açougue Carne Fresca, 
além de uma futura unidade 
da Farmácia SempreFort, va-
rejo farmacêutico do grupo. A 
abertura ao público no dia da 
inauguração será às 9h.

Localizado na Rua Petró-
polis, nº 1080, no bairro União, 
o novo Fort União seguirá o 
mesmo padrão de experiência 
de compra das demais uni-
dades da rede: preços aces-
síveis e um expressivo sorti-
mento de itens para abastecer 
lares e comércios.

“Campo Grande é uma ci-
dade com grande potencial 
econômico, onde o Grupo tem 
negócios há quase quatro 
décadas. Nosso objetivo é 
continuar trabalhando inten-
samente, levando para a po-
pulação campo-grandense e 
de cidades vizinhas a melhor 
experiência de compra, com 
todos os diferenciais que só o 
Fort Atacadista tem”, comenta 
Gilberto Oliveira, diretor-supe-
rintendente da rede.

Em uma área de vendas de 
5.000 m², a nova loja do Fort 
Atacadista conta com esta-
cionamento gratuito com 265 
vagas em área ampla, sendo 
164 cobertas, ambiente clima-
tizado e um mix de produtos 
com mais de 10.000 itens – 
entre mercearia, bebidas, 
perfumaria, limpeza, bazar e 
perecíveis. São 25 checkouts, 
sendo quatro deles de auto-
atendimento, onde o próprio 
cliente pode finalizar suas 
compras com maior agilidade. 
Somente nesta loja foram ge-
rados 200 empregos diretos, 

que, somados aos indiretos, 
totalizam mais de 300 novos 
postos de trabalho na cidade.

Diferenciais
Entre os destaques da nova 

loja Fort, a 93ª unidade de ne-
gócios do Grupo Pereira, está 
o Açougue Carne Fresca, que 
oferta ao consumidor mais de 
40 cortes de carnes frescas 
(não maturadas) e já emba-
ladas em porções fracionadas, 
para facilitar as compras e 
agilizar o preparo das receitas. 
O açougue, abastecido diaria-
mente, funciona em formato 
“aquário”, para garantir mais 
transparência e permitir que o 
cliente acompanhe a operação.

Os clientes podem contar 
ainda com as facilidades do 
Vuon Card, cartão de crédito 
próprio do Grupo Pereira e 
o único aceito no Fort Ataca-
dista. Com ele, é possível par-
celar itens do bazar sem juros, 
participar de promoções exclu-
sivas e ganhar descontos espe-
ciais em diferentes categorias 
de produtos. Sem burocracia, 
o cartão é feito rapidamente na 
entrada da loja, permitindo ao 
cliente já sair comprando em 
poucos minutos.

Bom negócio é fazer o bem
O Troco Solidário também 

será adotado na nova loja, 
contribuindo para instituições 
filantrópicas. “Esse projeto é 
um orgulho para nós. Desde 
2007 arrecadamos valores 
expressivos em nossas lojas, 
graças aos clientes que doam 
seu troco no final das compras. 
Qualquer valor é aceito a partir 
de R$ 0,01 (um centavo) e tudo 
o que é arrecadado é doado 
a entidades locais. Neste se-
mestre, a instituição contem-
plada em Mato Grosso do Sul 
é a Legião da Boa Vontade 
(LBV)”, explica João Pereira, 
vice-presidente comercial do 
Grupo Pereira.

De SEGUNDA a SÁBADO VÉSPERAS

Aos DOMINGOSaté as até as

até as até as

4 e 11/dezembro 24/dezembro

13 e 23/dezembro 31/dezembro

Entre os dias Dia

DiasEntre os dias Dia

20h 17h

9h às 18h22h 16h
5, 12 e 19/dezembro

CONFIRA OS NOVOS 
HORÁRIOS DE 

FUNCIONAMENTO DO 
COMÉRCIO
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Pix-serviços

CNC-direção

Economia-governo

Natal-ceia

Usuários podem sacar dinheiro em estabelecimentos no comércio

Pix Saque e Pix Troco começam
a funcionar; veja como utilizar

Pesquisa aponta que endividamento das 
famílias atinge maior patamar em quase 12 anos

Governo tem superávit de R$ 28 bi em 
outubro, terceiro maior para o mês

Ceia de Natal fica 27% mais cara
para as famílias brasileiras neste ano

Suzana Petropouleas
Folhapress 

Desde ontem, usuários do 
Pix podem sacar dinheiro 
em estabelecimentos de co-
mércio e serviço por todo o 
país, por meio dos serviços 
de Pix Saque e Troco.

No Pix Saque, o cliente faz 
um Pix por meio de QR Code 
ou aplicativo do prestador de 
serviço e recebe a quantia em 
espécie. Esse serviço poderá 
ser ofertado no comércio, nas 
instituições com rede própria 
ou independente de caixa ele-
trônico (ATM), nos terminais 
de autoatendimento e nos 
caixas 24h.

O Pix Troco, por sua vez, deve 
ser feito junto a compras ou pa-
gamentos de serviços. O cliente 
realiza o Pix de um valor maior 
do que a compra e a diferença é 
paga em espécie ao consumidor. 
Segundo o Banco Central, o 
extrato da transação deve dis-
criminar o valor da compra e o 
valor sacado na forma de troco.

Cada usuário do Pix passa 
a ter direito a oito operações 
de Saque ou Troco gratuitas 
por mês. O valor máximo para 
as transações é de R$ 500 em 

Pix poderá ser feito em 
estabelecimentos do 
comércio ou de serviços 
em todo o país

Volume de famílias 
endividadas é o maior 
da série histórica da 
pesquisa da CNC 

Divulgação

Arquivo

espécie durante o dia e R$ 100 
à noite, entre as 20h e 6h da 
manhã. Os estabelecimentos 
que ofertarem os serviços 
podem optar por limites me-
nores e receberão uma tarifa 
por operação que varia entre 
R$ 0,25 e R$ 0,95.

A oferta do Pix Saque e do 
Pix Troco é opcional e depende 

da adesão de cada estabeleci-
mento. A expectativa do BC é 
de que o serviço fique disponível 
em pontos como lojas, super-
mercados, padarias e redes de 
departamento.

A autoridade monetária es-
pera que as novas alternativas 
ampliem o acesso dos clientes 
ao dinheiro físico, antes restrito 

aos saques em caixas eletrô-
nicos. Também devem incentivar 
a digitalização dos estabeleci-
mentos, reduzir custos e esti-
mular a competição, diz o BC, 
uma vez que clientes de fintechs 
e instituições digitais podem 
agora sacar dinheiro ao utilizar 
as novas modalidades de Pix 
por meio de suas contas digitais.

Fábio Pupo
Folhapress

O governo central (que 
inclui Tesouro Nacional, Pre-
vidência e Banco Central) 
registrou um superávit de 
R$ 28,1 bilhões em outubro, 
o terceiro maior da história 
para o mês (considerando 
dados atualizados pela in-
flação). O resultado repre-
senta uma reversão perante 
o déficit de R$ 3,4 bilhões 
registrado um ano antes.

O resultado veio acima da 
mediana das expectativas da 
pesquisa Prisma Fiscal, do 
Ministério da Economia, que 
indicava um superávit de R$ 
10,1 bilhões para o mês.

De acordo com o Tesouro, 
o resultado foi influenciado 
tanto pela evolução da ar-
recadação como pela foca-
lização dos gastos em res-

posta à crise de COVID-19.
No ano passado, o país 

enfrentava o primeiro ano 
da pandemia e o governo 
executava medidas com 
impacto fiscal mais forte – 
como o auxílio emergencial 
maior e adiamentos de im-
postos mais amplos.

Houve aumento real 
frente um ano antes de 5,9% 
na receita líquida (para R$ 
156,1 bilhões) e queda real 
de 15,4% na despesa total 
(para R$ 127,9 bilhões).

No acumulado de janeiro 
a outubro de 2021, houve 
déficit de R$ 53,4 bilhões. 

O número representa uma 
melhora real de 92,8% em re-
lação ao rombo de três dígitos 
do mesmo período de 2020 
(R$ 680,8 bilhões), mas ainda 
assim é o sexto pior resultado 
para o período na série histó-
rica (iniciada em 1997).

Leonardo ViecelI
Folhapress

Em um cenário marcado 
pela inflação alta, a ceia de 
Natal deve ficar mais cara 
para as famílias brasileiras 
em 2021. Carnes de frango e 
bovina, ovos, pães, bacalhau 
e vinhos fazem parte da lista 
de produtos relacionados à 
data festiva que registraram 
aumento de preços no período 
de 12 meses.

O avanço dos itens no acu-
mulado vai até a faixa dos 27%, 
aponta um levantamento do 
economista Matheus Peçanha, 
do FGV Ibre (Instituto Bra-
sileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas).

O pesquisador selecionou 
dez produtos, cuja variação 
de preços consta no IPC-10 
(Índice de Preços ao Con-
sumidor-10). O indicador é 
calculado pelo FGV Ibre em 
sete capitais – Belo Hori-
zonte, Brasília, Porto Alegre, 
Recife, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Salvador.

No acumulado de 12 meses, 

entre dezembro de 2020 e 
novembro de 2021, o frango 
inteiro é o item da ceia de 
Natal que mais subiu. O item 
disparou 27,34%, seguido pelo 
aumento dos ovos (20,05%).

Conforme Peçanha, o forte 
avanço dos preços reflete uma 
combinação de ingredientes, 
que vai desde a demanda 
aquecida no mercado interna-
cional por proteína animal até 
a pressão de custos para os 
produtores no campo.

Rações, por exemplo, fazem 
parte dos insumos usados 
na criação de frangos e na 
produção de ovos. Durante 
a pandemia, o item foi pres-
sionado pela valorização da 
soja e do milho no mercado 
internacional.

Essas commodities su-
biram com o dólar mais 
alto e a demanda aquecida. 
Também houve impacto 
da seca e do registro de 
geadas no país, que cau-
saram perdas em parte das 
lavouras. “Os preços para 
o consumidor refletem uma 
soma de fatores.” 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,612 R$ 5,614 0,3575
Dólar Turismo R$ 5,617 R$ 5,77 0,2258
Euro R$ 6,318 R$ 6,32 -0,1422
Libra Esterlina R$ 7,476 R$ 7,478 0,2547

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 321,72 
IBOVESPA (SP): 103.301,32 +1.077,06 (1,05%)

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 24° 32º

São Paulo                  19º           24º

Brasília 18º 26º

Rio de Janeiro 22º  31º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   29°
Dourados      18°   32°
Corumbá                22°             33°
Maracaju                 18°             33°
Ponta Porã               17°             30°
Três Lagoas               21°            31°
Mundo Novo             19°   33°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol, com chuva de manhã e 
diminuição de nuvens à tarde. Noite 
com pouca nebulosidade.

Umidade relativa do ar
mín.: 46% máx.: 95%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Novembro de 2021

(N°5717)QuinaQuina
2 8   3 5   4 5   6 4   7 2

LotofácilLotofácil

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

(N°2384)

LOTERIASLOTERIAS
Lotomania (Nº2242)

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

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Folhapress

O percentual de famílias 
brasileiras com dívidas em 
atraso ou não chegou a 74,6% 
em outubro deste ano, maior 
patamar da série da Pesquisa 
Nacional de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor 
(Peic), iniciada em janeiro de 
2010. Antes de julho deste ano, 
a parcela nunca havia superado 
a marca dos 70%.

Desde julho, no entanto, o 
percentual de endividados no 
país, que está há 11 meses em 
alta, supera os 70%. 

Os dados foram divulgados 
nessa segunda-feira (29) pela 
CNC (Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo). As informações são 
da Agência Brasil. Em setembro 
deste ano, o índice havia ficado 
em 74%. Já em outubro do ano 
passado, os inadimplentes eram 
66,5% das famílias.

Inadimplência
O percentual de inadim-

plentes, ou seja, famílias que 
têm contas ou dívidas em 
atraso, apresentou, em outubro 
deste ano (25,6%), uma ligeira 
alta em relação a setembro 
(25,5%). Houve, no entanto, 
queda em relação a outubro de 
2020 (26,1%).

O percentual de famílias que 
não terão condições de pagar 
suas dívidas ou contas caiu 
para 10,1% em outubro deste 
ano, abaixo dos 10,3% do mês 
anterior e dos 11,9% de outubro 
do ano passado.

A parcela média da renda 

comprometida com dívidas 
manteve-se estável em 30,2%. A 
maior parte das dívidas (84,9%) 
é com cartão de crédito. Entre 
os inadimplentes, o tempo 
médio de atraso na quitação 
das dívidas é o menor desde 
março deste ano: 61,4 dias.
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Mundial de Clubes 

Atleticanos já 
vão comemorar 
título em caso 
de tropeço 
rubro-negro  
no Maracanã serser  

Diego Costa e Hulk 
após gol diante 
do Fluminense, 

no Mineirão

Folhapress

 O Atlético-MG está a 
um passo de ser campeão 
brasileiro. Basta que o Fla-
mengo não derrote o Ceará 
nesta terça-feira (30), às 19h 
(de MS), no Maracanã, pela 
36ª rodada. Isso faria os 78 
pontos dos mineiros se tor-
narem inalcançáveis para 
qualquer concorrente.

Com dois gols de Hulk, o 
Atlético-MG chegou a esta 
marca com a vitória por 2 a 1, 
de virada, sobre o Fluminense 
no domingo (28), no Mineirão. 
Na comemoração, o atacante 
atleticano homenageou Rei-
naldo, um dos maiores ata-
cantes da história do clube e 
que estava no estádio.

Seria o primeiro título bra-
sileiro da equipe de Belo Ho-
rizonte em 50 anos. Sua única 
taça do torneio aconteceu em 
1971. O Atlético-MG ainda tem 
três partidas por fazer até o 
final da competição. O Fla-
mengo, com 67 pontos, entra 
em campo mais quatro vezes. 
Mesmo que o rival carioca faça 
esses 12 pontos, os mineiros 

Gazeta Press

A Fifa realizou ontem (29) o 
sorteio do Mundial de Clubes. 
O Palmeiras terá pela frente, 
na semifinal do torneio, o Mon-
terrey, do México, ou o Al Ahly, 
do Egito, que se enfrentam pelas 
quartas. A competição será rea-
lizada em Abu-Dhabi, nos Emi-
rados Árabes Unidos, entre os 
dias 3 e 12 de fevereiro de 2022.

Gustavo Gómez e Abel Fer-

reira foram os representantes 
do Palmeiras no sorteio, e 
participaram a distância, por 
videoconferência. Esta deve 
ser a última edição no atual 
formato. A Fifa planeja refor-
mular o torneio para futuro, 
com o aumento expressivo 
no número de clubes, que 
chegaria a 24. 

Vale lembrar que o Verdão 
foi derrotado na semifinal do 
Mundial da última temporada 

pelo Tigres, do México. Na se-
-quência, foi superado nos pê-
naltis pelo Al Ahly na disputa 
pelo terceiro lugar. A rodada 
prévia terá apenas um jogo, 
disputado entre Al-Jazira e Au-
ckland City. O vencedor desse 
confronto terá pela frente o Al 
Hilal, da Arábia Saudita. Quem 
se sair melhor nessa segunda 
partida enfrentará o Chelsea, 
campeão da Liga dos Campeões 
da Europa, na outra semifinal.

Cuiabá recebe campeões da Libertadores            
O Cuiabá encara o Verdão 

logo após a equipe paulista 
conquistar a Libertadores, 
sábado (27), contra o Fla-
mengo. O lateral João Lucas 
reconhece a dificuldade do 
confronto, mas enxerga uma 
vitória como um cenário plau-
sível. “O jogo vai ser compli-
cado por causa da qualidade 
do adversário... mas também 
temos o nosso valor, estamos 

fazendo um campeonato 
muito bom, na minha visão. 
Então, temos a capacidade de 
vencer”, comentou.

Sobre a possibilidade de 
buscar o empate como um bom 
resultado diante do Palmeiras, 
o lateral negou que este seja o 
objetivo. “A gente sempre entra 
para vencer, nunca vi ninguém 
entrar em uma partida para 
empatar e não vai ser aqui. No 
decorrer da partida, às vezes, 

não dá para vencer e aí a gente 
empata, que é melhor do que 
perder”, acrescentou.

No primeiro turno, jogando 
no Allianz Parque, o Cuiabá 
venceu o Palmeiras. Assim 
como na próxima terça-feira, 
o Dourado enfrentou o Verdão 
após um jogo decisivo dos 
paulistas na Libertadores e 
aproveitou o momento para 
vencer por 2 a 0, com gols de 
Clayson e Uillian Correia.                       

Palmeiras vai enfrentar egípcios ou mexicanos em fevereiro

serão campeões com apenas 
mais uma vitória. Seu próximo 
jogo será contra o Bahia, em 
Salvador, na quinta-feira (2). 
Depois disso, os adversários 
serão Bragantino e Grêmio.

Nas rodadas finais do Bra-
sileiro também estarão em dis-
puta vagas nos torneios con-
tinentais e os rebaixamentos 
para a Série B. 

Nada de folga
O elenco se reapresentou 

na Cidade do Galo Pouco mais 

de 12 horas após a vitória de 
domingo. Na partida em Sal-
vador, o Alvinegro terá desfal-
ques. O zagueiro Réver segue 
tratando lesão no músculo 
posterior da coxa direita. A 
dupla de zaga titular (Nathan e 
Alonso) continua à disposição.

Os volantes Allan e Jair e 
o atacante Diego Costa rece-
beram o terceiro cartão ama-
relo durante a vitória sobre o 
Fluminense e terão de cum-
prir suspensão contra o Bahia. 
Tchê Tchê, Alan Franco e até 

mesmo Nacho Fernández são 
opções para o meio-campo. A 
vaga de Diego Costa pode ficar 
com Nacho, Savarino, Sasha 
ou Vargas.

Faixa de bicampeonato
Os torcedores do Galo pre-

param as comemorações do 
título de campeão brasileiro 
para os próximos dias e já 
podem comprar faixas do bi-
campeonato em vários pontos 
da capital.

Muitos atleticanos foram 

trabalhar hoje trajados com 
o uniforme do time. Até o 
Papai-Noel ganhou as cores al-
vinegras na Loja do Galo. Ana 
Cláudia Souza, de 31 anos, é 
vendedora da Loja do Galo e 
torcedora do clube. 

Ela diz que o atleticano 
tem comprado muitas camisas 
desde o início da campanha 
no Brasileiro e que a procura 
se acentuou nos últimos dias, 
o que obriga a loja a repor o 
estoque diariamente. Os co-
merciantes se adiantaram e já 

vendem faixas de “bicampeão 
brasileiro” por cerca de R$ 12 
nas ruas de BH.  

“Já dá para gritar, está en-
gasgado na garganta, tem de 
soltar. (Festejei muito), nossa 
senhora, estou até rouca, 
minha garganta está horrível 
de tanto que gritei. A torcida 
do Atlético no Mineirão é sem 
comparação. No próximo fim 
de semana vou com certeza, 
torcer juntos. Vou de turma, 
com amigos, família, lotar e 
fazer uma grande festa”, disse.
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Campo Grande, no feminino, e Dourados, no masculino, 
são campeões da Liga MS de Voleibol 2021. As equipes 
conquistaram o título no domingo (28) no Ginásio 
Guanandizão, em Campo Grande. Na final feminina, Campo 
Grande venceu Bandeirantes por 2 sets a 0 (parciais de 
25x19 e 25x19). Dourados ficou com o bronze ao bater 
Jardim por dois 2 a 1 (parciais de 19x15, 25x16 e 15x8). Já 
entre os homens, vitória de Dourados sobre Rochedo por 2 
sets a 0 (parciais de 25x22 e 25x22). O time da Capial foi o 
terceiro colocado  após derrotar Nioaque por 2 sets a 0.  O 
campeonato contou com  45 equipes (22 no feminino e 33 
no masculino), de 20 municípios. (Com Fundesporte)

A construção da goleada da seleção brasileira contra 
a Venezuela, por 4 a 1, no domingo (28), pelo Torneio 
Internacional de Manaus, deu motivos para que a 
treinadora Pia Sundhage possa se orgulhar. O principal 
deles foi a capacidade de reagir após ceder um gol logo 
nos minutos iniciais. “Tomamos um gol, o que eu não 
gosto. Mas nós nos recuperamos, e fizemos isso em bolas 
paradas, algo que vínhamos trabalhando bastante. No 
intervalo, eu disse a elas o quanto isso é importante. Se 
nós soubermos que podemos marcar gols – e nós temos 
marcado alguns bem bonitos – isso te dá mais confiança 
mesmo quando não estivermos jogando bem ou estivermos 
atrás no placar, e isso tem me deixado bastante satisfeita. 
Ter esse poder de reação é ótimo”, elogiou a técnica. O 
Brasil encerra o torneio amanhã (1º), às 20h (de MS), 
diante do Chile, também na cidade manauara. (Da CBF) 

O goleiro Gatito 
Fernández aproveitou a 
festa do título do Botafogo, 
domingo (28), na Série B 
para pedir a namorada 
Silvia Santander em 
casamento. O casal tem 
uma filha, a pequena 
Raphaela, e agora vão 
oficializar a união. O 
goleiro do Botafogo 
preparou uma surpresa 
para o momento do pedido. 

Um torcedor flamenguista foi baleado nas pernas no 
bairro de Sur, em Montevidéu, no Uruguai, logo após a final 
entre Flamengo e Palmeiras, pela Copa Libertadores. O 
autor dos disparos não foi identificado. A vítima foi atingida 
por quatro tiros na perna e foi encaminhada ao Hospital 
Maciel. O torcedor está em observação e passará por 
uma avaliação médica para ver se precisará de cirurgia. 
Segundo informações de um grupo de flamenguistas, 
que saíam de um restaurante localizado na esquina das 
Gonzalo Ramírez e Santiago do Chile, escutaram os 
disparos quando se dirigiam em direção ao ônibus que os 
trouxe do Brasil. Uma das balas passou de raspão pela 
orelha de um dos torcedores ao passo que outro foi atingido 
enquanto caminhava pela Rua Santiago do Chile em direção 
ao bulevar. De acordo com a Polícia Científica do Uruguai, 
foi possível observar um total de 10 buracos de bala em 
uma parede e 12 cápsulas de calibre 9mm. Apesar do susto, 
não houve mortes. (UOL/Folhapress)

Liga MS de voleibol define campeões

Pia elogia poder de reação da seleção

Sesi vence mundial de clubes de goalball 

Festa do Botafogo teve pedido de casamento

Torcedor do Flamengo é baleado no Uruguai 
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Vitor Silva/Botafogo

Na luta

Campo-grandense 
Aléxia Nascimento 
abriu a contagem 
de medalhas do país 
no judô, em Cali

Diretoria pode repensar 
e encontrar a solução 
para tornar o Fla 
vitorioso mais uma 
vez ao olhar para o 
Velho Continente
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Renato Gaúcho não é mais 
técnico do Flamengo. O trei-
nador não resistiu à derrota 
na final da Libertadores, para 
o Palmeiras, no último sábado 
(27), e teve sua saída defi-
nida hoje pelo Rubro-Negro. 
O clube fez o anúncio em sua 
conta oficial no Twitter.

O auxiliar Maurício Souza 
irá comandar a equipe de ma-
neira interina amanhã, contra 
o Ceará, no Maracanã, e até o 
restante do Campeonato Bra-
sileiro. No desembarque da 
delegação no Rio de Janeiro, 
o vice de Futebol Marcos Braz 
já havia indicado que uma 
reunião definiria os próximos 
passos no departamento. O 
cenário já era de pressão 
antes mesmo da derrota para 

o Palmeiras, mas o clima ficou 
ainda mais pesado com o revés 
no Centenário, em Montevidéu, 
no Uruguai. O próprio Renato 
Gaúcho, após a partida, con-
versou com o elenco em tom 
de despedida, ainda no vesti-
ário. O técnico chegou à Gávea 
em 10 de julho, para substi-
tuir Rogério Ceni. O início foi 
animador, com goleadas em 
sequência, mas o rendimento 
caiu e a situação mudou. A 
eliminação na semifinal da 
Copa do Brasil, com derrota 
para o Athletico-PR em casa, 
foi um duro golpe. 

Na arquibancada, a torcida 
gritou o nome do ex-técnico 
Jorge Jesus, nos bastidores, 
Renato entregou o cargo, mas 
não teve o pedido aceito. A 

equipe rubro-negra entra em 
campo hoje (30) ainda com 
chances matemáticas de con-
quistar o Brasileiro, mas os 
números são bastante remotos 
– 0,17%, segundo a Universi-
dade Federal de Minas Gerais. 
Atualmente, o líder Atlético-
-MG tem 78 pontos, contra 
67 do time da Gávea. Desde 
a saída de Jorge Jesus, em 
julho do ano passado, o Fla-
mengo teve três treinadores: 
Domènec Torrent, Rogério 
Ceni e Renato Gaúcho.

Olhar a Europa
O recente sucesso com 

o técnico português Jorge 
Jesus também pode pesar 
na decisão dos dirigentes. 
Não por acaso, após a saída 

do “Mister” – que deixou o 
Flamengo com mais títulos do 
que derrotas –, os dirigentes 
logo foram buscar um trei-
nador na Europa. O escolhido, 
à época, foi Domènec Torrent, 
mas o espanhol não cumpriu 
com o esperado no tempo em 
que esteve à frente do Fla.

O cenário, então, pode se 
repetir: antes, o Flamengo re-
correu ao mercado nacional 
uma vez que não foi feliz na 
contratação de um técnico eu-
ropeu para substituir Jesus. 
Agora, contudo, as melhores 
opções no Brasil deixaram a 
desejar, e a diretoria pode re-
pensar e encontrar a solução 
para tornar o Fla vitorioso 
mais uma vez ao olhar para o 
Velho Continente.O Sesi-SP é o primeiro campeão mundial de clubes de go-

alball na categoria masculina. Em final disputada no sábado 
(27), em Lisboa (POR), os rapazes dirigidos pelo técnico Diego 
Colletes derrotaram os donos da casa do Sporting por 8 a 
4 e ficaram com a taça. Já na final feminina, que reuniu os 
mesmos times, as brasileiras não conseguiram superar a equipe 
portuguesa, perderam por 6 a 2, e ficaram com a medalha de 
prata. Foi a edição inaugural do torneio interclubes, que seria 
realizado em 2020 mas acabou adiado por conta da pandemia. 
O Sesi representou o Brasil por ser o então campeão nacional. 
O próximo Mundial está marcado para 2023, a princípio, em 
Vancouver, no Canadá. O time paulista ainda viu o ala Para-
zinho, campeão paralímpico nos Jogos de Tóquio, encerrar a 
competição no topo da artilharia, com 31 gols. (Da CPB)

“Te quieres casar comigo?”, foi a pergunta (em espanhol) 
que ele fez para ela por meio telão do Estádio Nilton Santos. 
Gatito ainda deu um buquê de flores vermelhas à mulher no 
gramado. Gatito Fernández ficou no banco após mais de um 
ano afastado dos gramados em razão de um edema ósseo 
no joelho. Ele não joga pelo Botafogo desde setembro do 
ano passado e deve voltar à ativa na próxima temporada. 
O campeão Botafogo empatou em 2 a 2 com o Guarani, que 
sonhava com o acesso à primeira divisão após 11 anos, mas 
acabou na sexta posição. (UOL/Folhapress)
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Campo-grandense 
Aléxia Nascimento 
abriu a contagem 
de medalhas do país 
no judô, em Cali

Aléxia garante 
vaga aos
Jogos Pan-
Americanos

Do choro no vestiário, a certeza da Do choro no vestiário, a certeza da 
demissão viria como o melhor caminhodemissão viria como o melhor caminho

FLAMENGO FLAMENGO 
anuncia saída anuncia saída 
do técnico do técnico 
Renato Renato 
GaúchoGaúcho
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Luciano Shakihama

Mato Grosso do Sul já tem 
pelo menos uma medalha ga-
rantida nos Jogos Pan-Ame-
ricanos Júnior Cali 2021. No 
judô, Aléxia Vitória Nasci-
mento confirmou sua vaga ao 
Pan de Santiago 2023, ao ser 
o ouro no peso até 48 kg. 
Até o domingo, após três dias 
de competições na Colômbia, 
o Time Brasil já contabiliza 
pódios em 14 modalidades di-
ferentes

Aos 19 anos, a judoca 
campo-grandense confirma a 
boa fase nesta temporada, que 
a levou a participar do Mundial 
Sub-21, na Itália. Além das 
conquistas nacionais, que a 
garantem na Seletiva Nacional 
Projeto Paris 2024, prevista 
para o mês que vem, em Pin-
damonhagaba (SP).

“Fico muito feliz por ter 
sido a primeira judoca a con-
quistar uma medalha de ouro 
nos Jogos Pan-Americanos Jú-
nior. É um momento histórico”, 

falou a atleta do Judô Futuro, 
depois de sua atuação, em 
Cali. “Tive lutas muito com-
plicadas, principalmente na 
final, quando comecei em des-
vantagem de dois shidos. Mas 
tive força e me sinto realizada 
por ter conquistado a vaga 
para o Pan de Santiago”, co-
memorou Aléxia, que derrotou 
a venezuelana Maria Gabriela 
Guzmán na decisão.

O Estado ainda conta com 
cinco sul-mato-grossenses no 
inédito evento voltado para 
talentos de até 22 anos – a 
depender da modalidade, a 
faixa etária pode ser redu-
zida. Na natação, Guilherme 
Sperandio é a esperança de 
medalha. No atletismo e vôlei 
de praia, torneios previstos 
para começarem nesta terça-
-feira (30), Bruna Vieira com-
pete no lançamento do dardo, 
e Victoria é favorita nas du-
plas femininas, ao lado de 
Thainara Oliveira (RN). Ja no 
wrestling (luta olímpica), os 
irmãos Assíria e Pedro Silva 

devem travar seus combates 
a partir de amanhã (1º). 

Medalhas, medalhas
Com representantes em 38 

modalidades em Cali 2021, 
o Brasil já soma pelo menos 
62 medalhas em 14 modali-
dades diferentes. No domingo 
(28), atletas de quatro es-
portes garantiram medalhas, 
todas de bronze: Ana Carolina 
Teodoro e Ana Luiza Cae-
tano, no tiro com arco (equipe 
feminina); Gabriel Pederiva 
e Rhuan Neves, no squash 
(dupla masculina); Juliana 
Vieira (simples), Jonathan 
Matias (simples) e a dupla 
mista formada por Jonathan e 
Jaqueline Lima, no badminton; 
e a seleção feminina de han-
debol, que derrotou o Chile 
por 30 a 19.

“Neste jogo conseguimos 
mostrar de verdade o que é 
a nossa equipe”, destaca Ma-
riana Araújo, do Pinheiros 
(SP). “O bronze não era o que 
queríamos, mas ficamos muito 

felizes com a medalha. Nossa 
equipe realmente mereceu 
essa conquista por toda a luta 
até chegar aqui. É um bronze 
para lavar a alma”, comple-
menta a pivô de 22 anos.

Com 21 medalhas conquis-
tadas no domingo, mesmo nú-
mero do dia anterior, o país 
chegou a 62 no quadro geral 
de medalhas: 23 ouros, 15 
pratas e 24 bronzes. Além 
disso, foram duas novas vagas 
para Santiago 2023, ambas 
nos 100m livre (natação): Ste-
phanie Balduccini e Breno 
Correia, que pode se tornar o 
principal medalhista de todo o 
Pan Júnior.

“É um grande objetivo, mas 
prefiro pensar em uma prova 
de cada vez. Fico feliz por já 
ter conquistado quatro me-
dalhas de ouro e agradeço 
ao Time Brasil por oferecer 
toda essa estrutura durante os 
Jogos”, disse o nadador sote-
ropolitano de 22 anos, que foi 
porta-bandeira na Cerimônia 
de Abertura. (Com o COB)
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Clima

Alerta

Ômicron

Medidas começam a vigorar hoje e objetivo de 
primeiro-ministro é evitar ‘pior cenário possível’

Clientes ficam dentro de pub 
inglês após nevasca de domingo

Maioria de vacinas doadas à África tem validade curta, diz entidades 

Japão volta a reforçar 
restrições na fronteira 
para conter variante

Em 2013, clientes 
ficaram presos por cinco 
dias, mas estoque de 
cerveja foi suficiente

Primeiro-ministro Kishida Fumio 
anuncia ações restritivas para  
a entrada de estrangeiros

Twitter/Reprpdução
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Da Agência Brasil

O Japão decidiu retomar a 
proibição de novas entradas 
de estrangeiros para conter 
o perigo em potencial que re-
presenta a variante ômicron. 
Com isso, ficam suspensas as 
recentes medidas de afrouxa-
mento das restrições para es-
tudantes estrangeiros, pessoas 
de negócios e trainees técnicos.

O primeiro-ministro do 
Japão, Kishida Fumio, divulgou 
as medidas ontem (29). “Decidi 
colocar em vigor restrições 
para estrangeiros de qualquer 
parte do mundo, com início 
nesta terça-feira (30), como 
medida emergencial. O objetivo 
é evitar que ocorra o pior ce-
nário possível em nosso país.”

Kishida ressaltou que as 
medidas serão temporárias, 
até que especialistas tenham 

compreendido melhor a gra-
vidade da ameaça da nova 
variante. Acrescentou que 
autoridades japonesas inves-
tigam um caso que envolve 
um viajante da Namíbia, que 
testou positivo para o vírus. 
Uma análise de genoma é para 
descobrir se o indivíduo foi 
infectado pela nova variante.

O governo também vai re-
forçar as restrições para cida-
dãos japoneses que retornam 
ao país procedentes  de lo-
cais onde a variante ômicron 
foi confirmada. Ao chegar ao 
Japão, viajantes precisam se 
acomodar por alguns dias em 
instalações designadas pelo 
governo.

EUA dizem ser cedo para lockdown
Os estadunidenses devem 

estar preparados para lutar 
contra a propagação da nova 

variante de COVID-19 Ômi-
cron, mas é muito cedo para 
dizer quais ações são neces-
sárias, entre elas possíveis 
lockdowns, disse no domingo 
(28) Anthony Fauci, principal 
especialista em doenças infec-
ciosas do país.

Os Estados Unidos devem 
fazer “tudo e qualquer coisa” 
em meio aos prováveis casos 
da variante, mas é “muito cedo 
para dizer” se novos lockdowns 
serão necessários, disse Fauci 
à uma emissora de TV, de 
acordo com a agência de no-
tícias internacionais Reuters. 
“Você quer estar preparado 
para fazer tudo e qualquer 
coisa”, acrescentou.

A ômicron, descoberta pela 
primeira vez na África do Sul 
e anunciada nos últimos dias, 
tem sido detectada em um 
número crescente de outros 

RTP, da Ag. Brasil

A maioria das doações de 
vacinas anti-COVID-19 à África 
“tem sido feita com pouca ante-
cedência e com vida útil curta”, 
afirmou um conjunto de impor-
tantes organizações de saúde 
pública do continente.

“Isso tornou extremamente 
difícil para os países planejar 
campanhas de vacinação e 
aumentar a capacidade de ab-
sorção”, acrescentam em comu-
nicado conjunto o African Vaccine 

Acquisition Trust (Avat), os cen-
tros africanos de Controle e Pre-
venção de Doenças, reunidos no 
Africa CDC, e a Covax – o meca-
nismo internacional, criado pela 
Aliança para as Vacinas (Gavi) e 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde) para permitir a 92 pa-
íses e territórios desfavorecidos 
receberem gratuitamente vacinas 
financiadas por países ricos.

Até agora, pelo menos 90 mi-
lhões de doses doadas foram 
entregues ao continente por meio 
da Covax e do Avat, número que 

não inclui as vacinas recebidas 
em resultado de acordos bilate-
rais. Para alcançar taxas de co-
bertura mais elevadas em todo o 
continente, e para que as doações 
sejam uma fonte complementar 
ao abastecimento por meio de 
compras, “essa tendência tem 
de mudar”, afirmam as organi-
zações no comunicado. 

“Os países precisam de um 
abastecimento previsível e con-
fiável. Ter de planejar em curto 
prazo e assegurar a absorção 
de doses com vida útil curta au-

menta exponencialmente a carga 
logística sobre os sistemas de 
saúde que já se encontram so-
brecarregados”, alertam.  

“Além disso, o tipo de forneci-
mento feito utiliza capacidades 
– recursos humanos, infraestru-
tura, cadeias de frio – que pode-
riam ser direcionadas para uma 
implementação bem-sucedida e 
sustentável a longo prazo”, acres-
centa o texto. 

Perda de confiança
Para as organizações, o fato 

de os imunizantes chegarem 
ao continente com prazos de 
validade curtos pode ter re-
percussões, em longo prazo, 
na confiança nesses produtos. 
As doações para Covax, Avat 
e países africanos devem ser 
feitas de forma a permitir que 
os países mobilizem eficazmente 
os recursos internos, em apoio 
à implementação, e permitir o 
planejamento a longo prazo para 
aumentar as taxas de cobertura. 

Por isso as instituições pedem 
à comunidade internacional, em 

particular aos países doadores 
e fabricantes, para que se “com-
prometam com esse esforço”.

Previsibilidade, estabeleci-
mento de objetivos, prazos de 
validade das vacinas adequados – 
com um “mínimo de dez semanas” 
–, avisos prévios de “não menos 
de quatro semanas”, tempo de 
resposta e fornecimento, além 
das vacinas, de todos os acessó-
rios essenciais para assegurar 
a sua rápida absorção, como se-
ringas, são recomendações feitas 
aos doadores e fabricantes.

países.  Fauci afirmou, durante 
entrevista no sábado (27), que 
era possível que ela já esti-
vesse nos Estados Unidos, em-
bora nenhum caso oficial tenha 
sido confirmado. Autoridades 
de saúde dos EUA falarão 
novamente com seus colegas 
sul-africanos sobre a variante 
hoje, afirmou o médico.

Casal foge de quarentena e é preso
Um casal foi preso pela po-

lícia holandesa ao tentar fugir 
de um hotel onde estavam em 
quarentena. Um deles apre-
sentou resultado positivo para 
COVID-19 ao desembarcar em 
Amsterdã no fim de semana 

em um voo vindo da África do 
Sul. Outros 60 passageiros tes-
taram positivo, 13 com a nova 
variane, a ômicron.

O espanhol e a portuguesa 
foram presos quando já es-
tavam dentro de um avião, no 
aeroporto Schiphol, que via-
jaria para a Espanha, na noite 
de domingo (28). Segundo um 
porta-voz da polícia, o casal 
foi retirado do voo “sem re-
sistência”.

O casal, que não foi iden-
tificado, teria saído do hotel 
por volta das 18h do domingo, 
quando os seguranças que su-
pervisionavam a quarentena 
chamaram a polícia. Mais 

detalhes sobre o estado de 
saúde do casal não foram di-
vulgados. Um total de 624 pas-
sageiros chegaram a Schiphol 
em voos vindos de Joanesburgo 
e Cidade do Cabo na manhã de 
sexta-feira, pela companhia 
aérea holandesa KLM.

Durante quatro horas todos 
os passageiros foram subme-
tidos a testes de COVID em 
razão da descoberta da nova va-
riante. 61 passageiros testaram 
positivo e foram colocados em 
quarentena em um hotel perto 
do aeroporto junto com seus 
parceiros. Desse total, 13 foram 
diagnosticados com a ômicron. 
(Com Folhapress)

Dezenas de pessoas que 
foram ao pub mais alto da 
Inglaterra, na sexta-feira (26), 
estão presas no estabeleci-
mento há mais tempo que o 
previsto, em decorrência de 
uma tempestade de neve. Se-
gundo o “The Guardian”, os 61 
clientes já passaram três 
noites no local.

As pessoas ficaram presas 
no pub Tan Hill Inn, em 
Yorkshire Dales, no norte de 
Londres, após o acesso ao 
espaço ser bloqueado pela 
tempestade Arwen. O grupo 
viajou na sexta-feira para as-
sistir a uma banda de tributo 
ao Oasis.

O Tan Hill Inn fica situado 
a 528 metros acima do nível 
do mar, e costuma ter seu 
acesso cortado dependendo 
das condições climáticas. Ni-
cola Townsend, gerente-geral 
do pub, contou que os funcio-
nários têm organizado ses-
sões de filmes, uma noite de 
perguntas e karaokê para en-
treter os clientes confinados 
no estabelecimento.

Além disso, a banda de 
covers do Oasis, intitulada 
Noasis, também ficou presa 
no pub e segue com as apre-
sentações. “Deveríamos ter 
uma competição de bonecos 

de neve mais bem-vestidos, 
mas as temperaturas estão 
muito baixas lá fora. Então, 
se ficarmos presos, acho 
que isso pode estar na 
ordem do dia”, disse Town-
send ao programa Today da 
BBC Radio 4.

Equipes de resgate da 
montanha conseguiram atra-
vessar a neve para atender 
um hóspede que precisava 
de atenção médica, e a pre-
visão de saída do grupo era 
para ontem, se as estradas 
forem desobstruídas o sufi-
ciente para partir.

Além de comida, bebida e 
entretenimento, Townsend 
ainda falou que os funcio-

nários “se certificaram de 
que a higiene pessoal foi 
cuidada”. Ela ainda afirmou 
que todos se tornaram bons 
amigos, e que, apesar de 
parecer clichê, “eles vieram 
como estranhos e estão 
saindo como amigos”.

No ano de 2013, o pub 
também hospedou funcio-
nários e quatro pessoas 
por um período de cinco 
dias, após a neve invadir 
a estrada. Tracy Daly, pro-
prietária do pub na época, 
disse à BBC que os clientes 
presos ajudaram os mem-
bros da equipe e, o mais 
importante, a cerveja não 
tinha acabado.  (Fohapress)
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Ômicron

Medidas começam a vigorar hoje e objetivo de 
primeiro-ministro é evitar ‘pior cenário possível’

Clientes ficam dentro de pub 
inglês após nevasca de domingo

Maioria de vacinas doadas à África tem validade curta, diz entidades 

Japão volta a reforçar 
restrições na fronteira 
para conter variante

Em 2013, clientes 
ficaram presos por cinco 
dias, mas estoque de 
cerveja foi suficiente

Primeiro-ministro Kishida Fumio 
anuncia ações restritivas para  
a entrada de estrangeiros
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Da Agência Brasil

O Japão decidiu retomar a 
proibição de novas entradas 
de estrangeiros para conter 
o perigo em potencial que re-
presenta a variante ômicron. 
Com isso, ficam suspensas as 
recentes medidas de afrouxa-
mento das restrições para es-
tudantes estrangeiros, pessoas 
de negócios e trainees técnicos.

O primeiro-ministro do 
Japão, Kishida Fumio, divulgou 
as medidas ontem (29). “Decidi 
colocar em vigor restrições 
para estrangeiros de qualquer 
parte do mundo, com início 
nesta terça-feira (30), como 
medida emergencial. O objetivo 
é evitar que ocorra o pior ce-
nário possível em nosso país.”

Kishida ressaltou que as 
medidas serão temporárias, 
até que especialistas tenham 

compreendido melhor a gra-
vidade da ameaça da nova 
variante. Acrescentou que 
autoridades japonesas inves-
tigam um caso que envolve 
um viajante da Namíbia, que 
testou positivo para o vírus. 
Uma análise de genoma é para 
descobrir se o indivíduo foi 
infectado pela nova variante.

O governo também vai re-
forçar as restrições para cida-
dãos japoneses que retornam 
ao país procedentes  de lo-
cais onde a variante ômicron 
foi confirmada. Ao chegar ao 
Japão, viajantes precisam se 
acomodar por alguns dias em 
instalações designadas pelo 
governo.

EUA dizem ser cedo para lockdown
Os estadunidenses devem 

estar preparados para lutar 
contra a propagação da nova 

variante de COVID-19 Ômi-
cron, mas é muito cedo para 
dizer quais ações são neces-
sárias, entre elas possíveis 
lockdowns, disse no domingo 
(28) Anthony Fauci, principal 
especialista em doenças infec-
ciosas do país.

Os Estados Unidos devem 
fazer “tudo e qualquer coisa” 
em meio aos prováveis casos 
da variante, mas é “muito cedo 
para dizer” se novos lockdowns 
serão necessários, disse Fauci 
à uma emissora de TV, de 
acordo com a agência de no-
tícias internacionais Reuters. 
“Você quer estar preparado 
para fazer tudo e qualquer 
coisa”, acrescentou.

A ômicron, descoberta pela 
primeira vez na África do Sul 
e anunciada nos últimos dias, 
tem sido detectada em um 
número crescente de outros 

RTP, da Ag. Brasil

A maioria das doações de 
vacinas anti-COVID-19 à África 
“tem sido feita com pouca ante-
cedência e com vida útil curta”, 
afirmou um conjunto de impor-
tantes organizações de saúde 
pública do continente.

“Isso tornou extremamente 
difícil para os países planejar 
campanhas de vacinação e 
aumentar a capacidade de ab-
sorção”, acrescentam em comu-
nicado conjunto o African Vaccine 

Acquisition Trust (Avat), os cen-
tros africanos de Controle e Pre-
venção de Doenças, reunidos no 
Africa CDC, e a Covax – o meca-
nismo internacional, criado pela 
Aliança para as Vacinas (Gavi) e 
pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde) para permitir a 92 pa-
íses e territórios desfavorecidos 
receberem gratuitamente vacinas 
financiadas por países ricos.

Até agora, pelo menos 90 mi-
lhões de doses doadas foram 
entregues ao continente por meio 
da Covax e do Avat, número que 

não inclui as vacinas recebidas 
em resultado de acordos bilate-
rais. Para alcançar taxas de co-
bertura mais elevadas em todo o 
continente, e para que as doações 
sejam uma fonte complementar 
ao abastecimento por meio de 
compras, “essa tendência tem 
de mudar”, afirmam as organi-
zações no comunicado. 

“Os países precisam de um 
abastecimento previsível e con-
fiável. Ter de planejar em curto 
prazo e assegurar a absorção 
de doses com vida útil curta au-

menta exponencialmente a carga 
logística sobre os sistemas de 
saúde que já se encontram so-
brecarregados”, alertam.  

“Além disso, o tipo de forneci-
mento feito utiliza capacidades 
– recursos humanos, infraestru-
tura, cadeias de frio – que pode-
riam ser direcionadas para uma 
implementação bem-sucedida e 
sustentável a longo prazo”, acres-
centa o texto. 

Perda de confiança
Para as organizações, o fato 

de os imunizantes chegarem 
ao continente com prazos de 
validade curtos pode ter re-
percussões, em longo prazo, 
na confiança nesses produtos. 
As doações para Covax, Avat 
e países africanos devem ser 
feitas de forma a permitir que 
os países mobilizem eficazmente 
os recursos internos, em apoio 
à implementação, e permitir o 
planejamento a longo prazo para 
aumentar as taxas de cobertura. 

Por isso as instituições pedem 
à comunidade internacional, em 

particular aos países doadores 
e fabricantes, para que se “com-
prometam com esse esforço”.

Previsibilidade, estabeleci-
mento de objetivos, prazos de 
validade das vacinas adequados – 
com um “mínimo de dez semanas” 
–, avisos prévios de “não menos 
de quatro semanas”, tempo de 
resposta e fornecimento, além 
das vacinas, de todos os acessó-
rios essenciais para assegurar 
a sua rápida absorção, como se-
ringas, são recomendações feitas 
aos doadores e fabricantes.

países.  Fauci afirmou, durante 
entrevista no sábado (27), que 
era possível que ela já esti-
vesse nos Estados Unidos, em-
bora nenhum caso oficial tenha 
sido confirmado. Autoridades 
de saúde dos EUA falarão 
novamente com seus colegas 
sul-africanos sobre a variante 
hoje, afirmou o médico.

Casal foge de quarentena e é preso
Um casal foi preso pela po-

lícia holandesa ao tentar fugir 
de um hotel onde estavam em 
quarentena. Um deles apre-
sentou resultado positivo para 
COVID-19 ao desembarcar em 
Amsterdã no fim de semana 

em um voo vindo da África do 
Sul. Outros 60 passageiros tes-
taram positivo, 13 com a nova 
variane, a ômicron.

O espanhol e a portuguesa 
foram presos quando já es-
tavam dentro de um avião, no 
aeroporto Schiphol, que via-
jaria para a Espanha, na noite 
de domingo (28). Segundo um 
porta-voz da polícia, o casal 
foi retirado do voo “sem re-
sistência”.

O casal, que não foi iden-
tificado, teria saído do hotel 
por volta das 18h do domingo, 
quando os seguranças que su-
pervisionavam a quarentena 
chamaram a polícia. Mais 

detalhes sobre o estado de 
saúde do casal não foram di-
vulgados. Um total de 624 pas-
sageiros chegaram a Schiphol 
em voos vindos de Joanesburgo 
e Cidade do Cabo na manhã de 
sexta-feira, pela companhia 
aérea holandesa KLM.

Durante quatro horas todos 
os passageiros foram subme-
tidos a testes de COVID em 
razão da descoberta da nova va-
riante. 61 passageiros testaram 
positivo e foram colocados em 
quarentena em um hotel perto 
do aeroporto junto com seus 
parceiros. Desse total, 13 foram 
diagnosticados com a ômicron. 
(Com Folhapress)

Dezenas de pessoas que 
foram ao pub mais alto da 
Inglaterra, na sexta-feira (26), 
estão presas no estabeleci-
mento há mais tempo que o 
previsto, em decorrência de 
uma tempestade de neve. Se-
gundo o “The Guardian”, os 61 
clientes já passaram três 
noites no local.

As pessoas ficaram presas 
no pub Tan Hill Inn, em 
Yorkshire Dales, no norte de 
Londres, após o acesso ao 
espaço ser bloqueado pela 
tempestade Arwen. O grupo 
viajou na sexta-feira para as-
sistir a uma banda de tributo 
ao Oasis.

O Tan Hill Inn fica situado 
a 528 metros acima do nível 
do mar, e costuma ter seu 
acesso cortado dependendo 
das condições climáticas. Ni-
cola Townsend, gerente-geral 
do pub, contou que os funcio-
nários têm organizado ses-
sões de filmes, uma noite de 
perguntas e karaokê para en-
treter os clientes confinados 
no estabelecimento.

Além disso, a banda de 
covers do Oasis, intitulada 
Noasis, também ficou presa 
no pub e segue com as apre-
sentações. “Deveríamos ter 
uma competição de bonecos 

de neve mais bem-vestidos, 
mas as temperaturas estão 
muito baixas lá fora. Então, 
se ficarmos presos, acho 
que isso pode estar na 
ordem do dia”, disse Town-
send ao programa Today da 
BBC Radio 4.

Equipes de resgate da 
montanha conseguiram atra-
vessar a neve para atender 
um hóspede que precisava 
de atenção médica, e a pre-
visão de saída do grupo era 
para ontem, se as estradas 
forem desobstruídas o sufi-
ciente para partir.

Além de comida, bebida e 
entretenimento, Townsend 
ainda falou que os funcio-

nários “se certificaram de 
que a higiene pessoal foi 
cuidada”. Ela ainda afirmou 
que todos se tornaram bons 
amigos, e que, apesar de 
parecer clichê, “eles vieram 
como estranhos e estão 
saindo como amigos”.

No ano de 2013, o pub 
também hospedou funcio-
nários e quatro pessoas 
por um período de cinco 
dias, após a neve invadir 
a estrada. Tracy Daly, pro-
prietária do pub na época, 
disse à BBC que os clientes 
presos ajudaram os mem-
bros da equipe e, o mais 
importante, a cerveja não 
tinha acabado.  (Fohapress)
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Novo presidente Novo presidente 
do INSS planeja do INSS planeja 
acabar com fila acabar com fila 
de espera até de espera até 
julho de 2022julho de 2022

Réus por incêndio na Boate Kiss começam a ser julgados na quarta-feira

São Paulo descarta 
barreira sanitária para 
monitorar ômicron 

Thiago Resende
Folhapress

O novo presidente do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social), José Carlos Oliveira, 
traçou um plano para tentar 
acabar com a fila de espera 
por benefícios da Previdência 
Social até julho de 2022. Oli-
veira trabalhou desde abril 
com o antecessor, Leonardo 
Rolim, nas medidas para so-
lucionar o problema.

A estratégia é ampliar a aná-
lise automática dos pedidos de 
aposentadorias – sem a neces-
sidade de aval de um servidor.

Outro item do plano é ace-
lerar a avaliação das condi-
ções sociais e físicas de quem 
pede o BPC (benefício assis-
tencial para idosos de baixa 
renda e pessoas com defici-
ência). O plano é que a análise 
do perfil social também seja 
feita remotamente.

Hoje, o INSS tem cerca de 1,8 
milhão de processos a serem 
analisados, sendo que 500 mil 
são requerimentos de BPC.

O prazo para análise desses 
pedidos é de 45 dias. Do volume 
total, cerca de 900 mil estão 
dentro desse prazo e a outra 
metade está com atraso supe-
rior a esse período.

O governo afirma que 
cerca de 900 mil processos 
é a média mensal de entrada 
de requerimentos. Portanto, 
zerar a fila significa ter 900 
mil pedidos a serem anali-
sados – dentro do prazo.

Desde 2018, por causa do 
aumento de requerimentos, o 
INSS começou a atrasar a ava-
liação de pedidos de aposen-
tadorias e demais benefícios. 
A fila chegou a cerca de 2,3 
milhões de requerimentos no 

fim de 2019. Diversas tentativas 
de acabar com o estoque em 
atraso falharam.

No início de novembro, 
Rolim foi exonerado do cargo 
de presidente do INSS, que 
ocupou desde janeiro do ano 
passado. Ele voltou a assumir 
a secretaria de Previdência 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência.

Quem é Rolim
Para o lugar de Rolim, foi 

nomeado Oliveira, que é for-
mado em Administração de 
Empresas e é servidor con-
cursado do INSS desde julho 
de 1985. Foi superintendente 
regional do Sudeste e gerente 
executivo em São Paulo.

Desde maio, Oliveira 
exercia o cargo de diretor de 
benefícios do INSS, que cuida 
da fila. Foi neste cargo que 
começou a preparar medidas 
para reduzir a fila de espera 
e se preparar para uma pos-
sível transição para a vaga 
de Rolim.

Oliveira é próximo de in-
tegrantes da cúpula do PSD 
e do MDB Apesar da capaci-
dade de articulação política, 
a indicação dele ao cargo não 
se deu, segundo integrantes 
do INSS, pela relação com 
esses partidos. PSD e MDB 
não fazem parte da base do go-
verno e atualmente planejam 
lançar candidatos à corrida 
presidencial em 2022 – concor-
rendo com Jair Bolsonaro, que 
pretende tentar a reeleição.

Internamente, o novo pre-
sidente do INSS conta com o 
apoio de servidores do órgão 
e é citado como um gestor 
que elevou a produtividade 
na análise de requerimentos 
no Sudeste.

Fase de modernização
Como parte da estratégia de 

zerar as filas de espera no INSS, 
a ideia é dar início a uma fase 
de modernização no órgão, prin-
cipalmente reforçando a apro-
vação automática de benefícios.

Para isso, o sistema da Pre-
vidência Social precisa ser apri-
morado. O plano é que, quando o 
trabalhador completar os requi-
sitos para se aposentar, poderá 
preencher os dados eletroni-
camente e, após a conferência 
das informações pelo sistema, a 
autorização seja dada automati-
camente – sem depender da aná-
lise manual de um funcionário.

No entanto, as medidas ela-
boradas por Oliveira e Rolim 
podem não ser suficientes 
para resolver o problema da 
fila, na avaliação do IBDP 
(Instituto Brasileiro de Direito 
Previdenciário).

“Falta servidor para traba-
lhar no INSS. Colocar pessoas 
que não estão habilitadas para 
analisar o processo não é a so-
lução. As regras previdenciárias 
são muito complexas”, disse 
a presidente do IBDP, Adriane 
Bramante. Segundo ela, mesmo 
na análise automática, muitas 
vezes será necessário que um 
servidor verifique o processo.

Desde 2016 até este ano, foi 
registrada uma diminuição de 
10 mil funcionários em atividade 
no órgão. O quadro de pessoal 
do INSS caiu de 33 mil para 23 
mil no período.

A escassez de funcionários 
é apontada por membros do 
governo como uma das causas 
para o aumento da fila de es-
pera para análise de pedidos de 
aposentadorias e benefícios da 
Previdência Social.

Entre os 23 mil que hoje 
atuam no INSS, há servidores de 

carreira, temporários e aqueles 
pedidos a outros órgãos.

Entre 2019 e 2020, quando 
houve um descontrole maior 
da fila, o INSS teve dificuldade 
em analisar a quantidade de 
pedidos de benefícios, que cres-
ceram diante da digitalização 
do processo de requerimento 
de aposentadorias e pensões.

No entanto, a redução do 
efetivo do INSS era um pro-
blema anunciado. O governo já 
contava com a queda no número 
de servidores ativos do órgão 
por causa de aposentadorias.

Medida paliativa
O INSS tem tentado com-

pensar a forte redução no 
quadro de funcionários até o 
fim do ano e, para evitar que as 
atividades do órgão sejam com-
prometidas, tem solicitado a 
transferência de mão de obra de 
outras áreas da administração 
pública, como trabalhadores da 
Infraero (Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária).

O plano traçado por Oliveira 
prevê também a prorrogação 
de contratos temporários e am-
pliação de servidores cedidos 
por outros órgãos. Integrantes 
do governo dizem não contar 
com concurso para a área de 
Previdência Social.

Já houve diversas tentativas 
frustradas de zerar a fila do 
INSS. A primeira foi ainda em 
2018, durante o governo do ex-
-presidente Michel Temer.

Em agosto de 2019, a gestão 
anterior a Rolim lançou uma 
força-tarefa. A meta era 
acabar com a espera até de-
zembro do mesmo ano, mas 
também falhou.

O foco, nessas duas tenta-
tivas, foi aumentar a produti-
vidade dos servidores do INSS.

O prefeito de Salvador, 
Bruno Reis (DEM-BA), 
anunciou o cancelamento da 
festa de réveillon na capital 
baiana. Em mensagem no 
Twitter, o prefeito citou entre 
as justificativas a descoberta 
da variante ômicron do novo 
coronavírus e o aumento de 
casos na Europa.

“Diante da chegada de 
uma nova variante do corona-
vírus e do aumento de casos 
na Europa, estou tomando a 
decisão de cancelar o Virada 
Salvador deste ano. Sei da 
importância do evento para 
economia da nossa cidade, 
mas seguimos colocando a 

vida das pessoas em primeiro 
lugar”, escreveu no Twitter.

Em entrevista na manhã 
de ontem, Bruno Reis disse 
que a Virada Salvador tem 
estimativa de público pró-
xima de 250 mil pessoas, o 
que seria temerário em meio 
a um momento de incerteza 
em relação à evolução da 
doença no mundo.

O prefeito, porém, disse 
que ainda não há uma de-
finição em relação à reali-
zação do carnaval de 2022. 
Segundo ele, uma decisão 
será tomada em conjunto 
com o governador do estado, 
Rui Costa (PT).

Leandro Martins
Agência Brasil

Era para ser uma noite de 
alegria. A festa “Agromerados” 
marcaria a formatura de cursos 
como Agronomia, Veterinária e 
outros, da UFSM (Universidade 
Federal de Santa Maria), no 
Rio Grande do Sul. Mas o que 
aconteceu foi uma tragédia, 
uma das maiores da história 
recente do país.

No dia 27 de janeiro de 2013, 
a Boate Kiss, casa noturna lo-
calizada na Rua dos Andradas, 
no centro da cidade de Santa 
Maria, recebeu centenas de jo-
vens para a comemoração. No 
palco, dois shows ao vivo. O 
primeiro, de uma banda de rock. 
Depois, foi a vez dos rapazes da 
banda Gurizada Fandangueira, 
de sertanejo universitário. A 
casa estava lotada: entre 800 
e mil pessoas. A boate tinha 
capacidade para 690 pessoas.

Segundo contou na época o 
guitarrista da banda, Rodrigo 

Lemos, o fogo começou depois 
que um sinalizador foi aceso. 
Ele disse que os colegas de 
banda logo tentaram apagar 
o incêndio, mas o extintor não 
teria funcionado. Um dos com-
ponentes da banda, o gaiteiro 
Danilo Jaques, morreu no local.

Naquele dia, as faíscas atin-
giram o teto revestido de es-
puma. Em instantes o fogo se 
espalhou pela pista de dança 
e logo tomou todo o interior 
da boate. De acordo com os 
bombeiros, a fumaça altamente 
tóxica e de cheiro forte provocou 
pânico. Aí começou a tragédia.

Ainda sem saberem do que 
se tratava, seguranças ten-
taram impedir a saída antes 
do pagamento. Houve empurra-
-empurra. Alguns conseguiram 
deixar o local. Muitos que não 
conseguiram desmaiaram, in-
toxicados pela fumaça. Outros 
procuraram os banheiros para 
escapar ou buscar uma entrada 
de ar e acabaram morrendo. 
Segundo peritos, o sistema de 

ar-condicionado ajudou a espa-
lhar a fumaça. Além disso, um 
curto-circuito provocado pelo 
incêndio causou uma explosão. 
Morreram 240 pessoas.

A terapeuta ocupacional 
Kelen Ferreira sobreviveu com 
sequelas graves. Ela perdeu o 
pé direito, teve queimaduras 
em 20% do corpo e ainda faz 
tratamento pulmonar:

“Eu fiquei 78 dias internada 
no Hospital das Clínicas de 
Porto Alegre. Quinze dias eu 
fiquei em coma induzido, mais 
nove na UTI, que totalizaram 24, 
e 54 dias no quarto. Eu revivo o 
27 de janeiro todos os dias”.

A perícia policial apontou que 
uma combinação provocou a 
tragédia: o material empregado 
para isolamento acústico (com a 
espuma irregular), associado ao 
uso de sinalizador em ambiente 
fechado, a saída única, as falhas 
no extintor e a exaustão de ar 
inadequada. Associado a tudo 
isso, o indício de superlotação.

O caso comoveu o país in-

teiro e provocou debates sobre 
a segurança de casas noturnas 
e locais de grande aglome-
ração de pessoas.

Ainda em 2013, o governo do 
Rio Grande do Sul publicou a 
Lei Kiss, que estabelece normas 
sobre segurança, prevenção e 
proteção contra incêndios nas 
edificações e áreas de risco de 
incêndios no estado. O exemplo 
foi seguido por várias outras 
cidades. Uma audiência pública 
no Senado debateu a legislação 
de prevenção e combate de in-
cêndios no Brasil.

Naquele ano, foram presos 
preventivamente quatro inves-
tigados. Os réus são os sócios 
da Kiss, Elissandro Callegaro 
Spohr e Mauro Londero Ho-
ffmann; o vocalista da banda 
Gurizada Fandangueira, que 
se apresentou naquela noite, 
Marcelo de Jesus dos Santos; 
e o produtor musical Luciano 
Bonilha Leão. Eles vão a júri 
popular neste 1º de dezembro, 
no Foro Central de Porto Alegre.

Fábio Pescarini
Folhapress

A Secretaria Municipal da 
Saúde de São Paulo descarta, 
por enquanto, retomar bar-
reiras sanitárias nos termi-
nais rodoviários da cidade e 
no aeroporto de Congonhas, 
na zona sul, para monitorar 
possíveis casos da variante 
ômicron do coronavírus.

A medida foi adotada entre 
maio e outubro por causa da 
variante delta.

A OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) advertiu ontem 
(29) que a nova variante ômi-
cron do coronavírus repre-
senta um “risco muito elevado” 
para o planeta.

Ao ser questionado pela 
Folha na manhã de ontem se a 
gestão Ricardo Nunes (MDB) 
pretende retomar as barreiras 
sanitárias, o secretário muni-
cipal da Saúde, Edson Apare-
cido, afirmou que “ainda não”.

“Estamos conversando com 
o Ministério da Saúde e com o 
governo do estado para moni-
torar a situação”, afirmou.

Em quase cinco meses, 
equipes da Covisa (Coordena-
doria de Vigilância em Saúde) 
abordaram 801.106 pessoas 
em três terminais rodoviários 
e no aeroporto de Congonhas.

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária) 
divulgou na tarde desse do-
mingo (28) que um brasi-
leiro que passou pela África 
do Sul testou positivo para a 
COVID-19 após desembarcar 
no aeroporto de Guarulhos, 
na Grande São Paulo. O país 

é onde foi identificada pela 
primeira vez a nova variante 
da COVID-19, ômicron.

Na sexta (26), a Prefeitura 
de Guarulhos afirmou ter 
protocolado nos ministérios 
da Saúde, da Infraestrutura 
e da Defesa, além da Casa 
Civil do governo federal, um 
pedido para que se reforce 
as barreiras sanitárias para 
passageiros vindos de países 
da África, principalmente 
África do Sul ou que tenham 
passado pelo continente nos 
últimos 15 dias.

“Entendemos que é urgente 
a adoção de medidas mais 
eficazes para o controle de 
acesso de passageiros pro-
venientes do Continente Afri-
cano, mesmo que não sejam 
por voos diretos, mas também 
por conexões”, afirmou o pre-
feito Gustavo Henrique Costa, 
o “Gut” (PSD), em nota publi-
cada no site da prefeitura.

A Anvisa, responsável pela 
fiscalização sanitária em ae-
roportos internacionais, disse 
que vem efetuando medidas 
de contenção do vírus desde o 
início da pandemia.

Diante do avanço da ômi-
cron, a Anvisa recomendou, na 
noite de sábado (27), que o go-
verno federal ampliasse a lista 
de países em que passageiros 
que por lá tenham passado nos 
últimos 14 dias estão proibidos 
de entrar no Brasil.

A medida acrescentou 
Angola, Malawi, Moçam-
bique e Zâmbia, ao lado 
de África do Sul, Botsuana, 
Eswatini, Lesoto, Namíbia e 
Zimbábue.

Salvador cancela festa de réveillon; 
prefeito cita temor por nova variante

Da boate, sobraram 
escombros; 240 pessoas 
morreram no incêndio 
em Santa Maria (RS)

A estratégia é ampliar a análise automática dos pedidos de aposentadorias

Por mês, 900 mil novos 
pedidos dão entrada 
no órgão; prazo para 
análise é de 45 dias
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Alexis Prappas 
volta os olhos 
de São Paulo ao 
Pantanal de MS
Beatriz Magalhães

De Mato Grosso do Sul, o fotógrafo Alexis 
Prappas expõe na mostra “Pantanal e a 
Physis – Olhar e presente para ver o futuro”, 
em São Paulo. A exposição mostra o mais 
bonito destino sul-mato-grossense ao lado 
do ícone da fotografia Sebastião Salgado, 
na Galeria Roberto Camasmie, na capital 
paulista. Alexis defende que “o mundo 
precisa ver o Pantanal ao vivo. A fotografia 
ajuda a instigar”.

Sob a curadoria do diretor-geral do 
Museu Belas-Artes de São Paulo, Roberto 
Bertani, Alexis Prappas leva imagens 
de momentos bem distintos do Pantanal: 
a severa queimada de 2020 e o poder 
de perseverar a terra por meio da lida 
do homem pantaneiro e da natureza 
ressurgida em exuberância. A exposição 
também reúne obras de Sebastião Salgado, 
Victor Chahin e Bia Dória, alertando para 
a necessidade de proteger o bioma e o 
homem pantaneiro.

“A fotografia tem um peso muito forte 
para influenciar as pessoas e conscientizar. 
Ela tem essa característica de mostrar, por 
exemplo no Pantanal, a vida do homem 
pantaneiro e a situação difícil das secas 
e das queimadas. É uma mensagem que 
ajuda a despertar o interesse em entender 
um pouco melhor o que é o Pantanal e, 
aliado a este trabalho, levar o nome de 
instituições que têm a missão de proteger 
a fauna, a flora e as reservas”, descreve 
Alexis Prappas.

De acordo com o fotógrafo, parte da 
comercialização das obras será destinada 
ao IHP (Instituto Homem Pantaneiro), para 
que os trabalhos de proteção ao Pantanal 
continuem.

À prova de fogo
Presente desde sempre na carreira de 

Alexis Prappas, a fotografia se tornou ainda 
mais frequente nos últimos cinco anos e, 
por iniciativa própria, Prappas e Giulliano 
Gondin percorreram a região da Serra do 
Amolar, a mais afetada pelos incêndios de 
2020, documentando a batalha contra as 
queimadas que resultou no documentário 
“AMOLAR”.

 O trabalho recebeu total suporte do 
Instituto Homem Pantaneiro à época 
dos acontecimentos, por meio de seu 
presidente, coronel Ângelo Rabelo. 
“Testemunhar o Pantanal de 2020 foi 
assim, chocante. Literalmente você vê 
como a gente fica à mercê quando um 
incêndio daquelas proporções atinge 
uma região que está totalmente seca”, 
relembra Prappas.

Ali o fotógrafo sul-mato-grossense 
presenciou brigadistas, voluntários e 
bombeiros trabalhando incansavelmente, 
na tentativa de proteger as casas 
ribeirinhas e a natureza. “Foi bem difícil 
de conter. Na verdade, você não contém 
o fogo, você consegue proteger pequenas 
áreas, mas quando o vento vem, ninguém 
segura”, explica.

Da

perseverança
destruição à

Dimensão e renascimento
Em julho deste ano Alexis Prappas 

retornou ao Pantanal, agora para mostrar 
a área queimada em recuperação, com a 
vida retornando à vegetação. “São duas 
obras focadas na época da queimada e 
da seca, mostrando o Pantanal naquela 
situação, outras duas [obras] que 
revelam a comitiva pantaneira, e mais 
uma obra sobre a beleza imponente da 
Serra do Amolar e do Pantanal visto de 
cima”, conta Alexis.

Das cinco obras selecionadas para a 
mostra, a panorâmica aérea foi produzida 
em coautoria com o filmmaker Giulliano 
Gondin. Para o fotógrafo, registrar este 
trabalho é documentar o presente, olhando 
para o futuro, justamente como diz a 
exposição. “A fotografia é fundamental para 
que o fogo no Pantanal não seja esquecido. 
Capturar essa linha do tempo serve 
também para que não nos esqueçamos 
que a resiliência da natureza tem muito 
mais poder que a do homem. Preservar o 
meio e sua cultura hoje significa preservar 
a nós mesmos amanhã”, resume Alexis.

SERVIÇO:
As imagens da exposição estão disponíveis 
no endereço eletrônico: https://www.
prappas.com.br/exposicao-pantanal-e-
a-physis-sao-paulo-sp. O documentário 
“AMOLAR” produzido pelo filmmaker Giulliano 
Gondin e por Alexis Prappas também está 
disponível no site do fotógrafo, pelo link: 
https://www.prappas.com.br/amolar.
A “Exposição Pantanal e a Physis - Olhar o 
presente para ver futuro” teve abertura no 
dia 25 de novembro e a visitação segue 
até 20 de janeiro de 2022.
A entrada é gratuita e a galeria pode ser 
visitada de segunda a sexta-feira, das 9h30 
às 18h30, e também aos sábados, das 
10h30 às 14h. A galeria está localizada 
na R. Bela Cintra, 1.992, Jardins, em São 
Paulo. Para contato está disponibilizado o 
número (67) 98111-8046.
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Dourados enche-se de artistas de todos os matizes e 
aptidões, numa resposta que a cultura dá ao negacionismo 
social e humanista. A I Feira Literária de Mato Grosso do Sul 
homenageia o jornalista, editor e escritor Nicanor Coelho, que 
foi abatido pela Covid-19, aos 52 anos, em dezembro passado, 
também apresenta o show “Sonhos Guaranis”, um dos mais 
belos espetáculos com a assinatura de Paulinho Simões. Entre 
os convivas, responderam “presente” muitos nomes consa-
grados da música brasileira, como a queridíssima cantora, 
compositora e produtora Iara Rennó, filha de Alzira Espíndola.   

O arquiteto e designer Ruy Ohtake – que morreu no sábado, 
27, aos 83 anos – não foi o idealizador do Aquário do Pantanal, 
mas desenhou o projeto arquitetônico da obra iniciada a 2011, 
no governo de André Puccinelli (MDB), e até hoje inconclusa. 
Ohtake era filho da consagrada artista Tomie Ohtake, falecida 
a 2015, aos 101 anos. Vinha periodicamente a Campo Grande 
para acompanhar a obra e decepcionou-se com suas suces-
sivas paralisações. Lutava contra a mielodisplasia, um tipo 
de câncer de medula.   

“O céu entre mundos”, romance afrofuturista da incansável 
Sandra Menezes, foi lançado na sexta-feira, 26, na Livraria da 
Travessa da Sete de Setembro, no Rio de Janeiro. Segundo a 
cantora, escritora, jornalista e produtora cultural, a obra traz 
uma história “de afeto ancestral, com revisão de valores e uma 
reflexão sobre humanidade e preservação ambiental”. Me-
nezes é carioca de Vaz Lobo, mas viveu em Campo Grande, 
onde fez pós-graduação em Comunicação Social na UCDB. 
“O céu entre mundos” é lançado pela Editora Malê, do Rio 
de Janeiro, que tem entre seus autores Conceição Evaristo e 
Martinho da Vila.    

Em dois anos de pandemia, o Tribunal do Trabalho de MS, 
24ª região, economizou mais de R$ 9 milhões em despesas. As 
principais economias vieram de prestação de serviços de ter-
ceirizados, passagens aéreas, diárias, material de consumo, 
apoio administrativo, energia e outras cositas. Olha que TRT 
é quase nada de estrutura perto de outros órgãos. Imaginam 
os demais poderes?   

Idealizado pelo craque André Cunha, o Minimuseu de Arte 
Naïf de Paraty iniciou, no sábado, 20, uma exposição inédita, 
abrigando um acervo permanente com obras de 122 artistas das 
cinco regiões brasileiras. Três nomes guaicurus consagrados 
estão nessa: Paty Helney, Lúcio Laranjeira e Sidney Nofal.   

O poeta Fernando Pessoa morreu no dia 30 de novembro de 
1935, na Lisboa que ele tanto amou. Um dos maiores poetas 
da língua portuguesa, Pessoa tinha 47 anos e deixou a imortal 
frase: “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”.   

José Hamilton Ribeiro, 86, encerrou seus 41 anos de história 
na Rede Globo. O magistral repórter de grandes coberturas – 
entre as quais, a Guerra do Vietnã, para a revista Realidade, 
em março de 1968, quando perdeu uma das pernas – vai 
fazer, nos próximos dias, sua despedida do canal. Sua saída 
é parte de um acordo amigável com a emissora. Com mais de 
seis décadas de atividade, porém, ele afirma que continuará 
fazendo jornalismo.     

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Mais um personagem destaque da cidade nos deixou 
no sábado. Nery Sá e Silva Azambuja, advogado de for-
mação, desembargador da Justiça do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul, nos deixou aos 62 anos. Lutava contra 
um câncer. Siga o caminho da luz. Gratidão eterna. Para 
sempre em nossos corações. 

O titular da coluna com a ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, acompanhada do marido, Caio Dias.   

O empresário Rafael Vallér e a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias.   

O típico churrasco pantaneiro, feito 
na Havana.   

 O respeitado jornalista Ezequias do Amaral 
Filho e Marco Aurélio Santullo.   

A empresária Paula Lopes e a advogada 
Tabatha Fiorini Santullo.   

O querido Édipo Barbosa e a namorada, Evelyn Córdoba, com a 
ministra Tereza Cristina.   

O jornalista Henrique Xavier, Rafael Brito, Ivan Garcia, 
Cristiano Carneiro, Fernando Cobianchi.   

E assim assistimos à grande final que 
consagrou o Palmeiras Campeão da 
Libertadores.  

Minha amiga Valéria Zanchetta, que reside em 
Lisboa, e a jornalista Vânia Alves

Se tudo é motivo de festa para nós, nada mais natural 
do que no dia da final da Libertadores assistirmos, na 
Havana Cachaçaria, ao jogo de Flamengo e Palmeiras. 
O que realmente acontece em casa, desta vez, fizemos 
num espaço aconchegante, regado a churrasco de chão, 
com cortes nobres e a tradicional costela, preparado 
pela equipe do jovem empresário e pré-candidato a 
deputado estadual Rafael Valler. A ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina 
(DEM), e seu marido, Caio Dias, deram o ar da graça e 
foram recebidos aos aplausos por cerca de 160 pessoas 
que estavam no recinto. Com o Palmeiras campeão, 
conquistando seu terceiro título, as comemorações 
espalharam-se Brasil afora. Um sábado maravilhoso, 
que terminou ao fim do dia, com tudo perfeito e nos 
mínimos detalhes. Confira alguns flashes…   

  Rico é o cara que com pouco vive bem.   

ALEGRIA DO FUTEBOL   
Fotos: Arquivo Pessoal
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Audiovisual Moinho In Concert

Literatura

Filmes de MS representam o 
país em festival internacional

“O Outro Quebra-Nozes” entra 
em reta final de preparação

Carlos Nejar recebe homenagens da 
UFMS e Academia Feminina de Letras
Poeta renomado 
vem sempre a 
Campo Grande 
onde tem 
grandes amigos

Carlos Nejar já concorreu 
ao prêmio Nobel de 
literatura e colabora  
com revistas e jornais 
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Beatriz Magalhães

A UFMS (Universidade 
Federal de Mato Grosso do 
Sul) e a Academia Feminina 
de Letras e Artes de Mato 
Grosso do Sul homenageiam 
o acadêmico Carlos Nejar, da 
ABL (Academia Brasileira de 
Letras). Para a presidente da 
Academia Feminina de Letras 
do Estado, Delasnieve Daspet, 
Nejar é um grande amigo e 
parceiro da Academia.

“É uma pessoa que temos 
um grande apreço, um dos 
maiores escritores do Brasil, 
se não o maior da atualidade 
e um dos grandes poetas. Na 
minha concepção o maior 
poeta brasileiro, que já con-
correu ao Prêmio Nobel de 
Literatura e que tem grandes 
chances de trazer o primeiro 
Prêmio Nobel para o Brasil.”

Carlos vem sempre a Campo 
Grande participar do encerra-
mento das atividades da Aca-
demia Feminina, e é sempre 
homenageado. Desta vez será 
especial pois a homenagem 
ocorrerá junto ao pré-lança-
mento para a Jornada Literária 
de Campo Grande, evento que 
será realizado no próximo ano.

“O projeto foi proposto por 
Nejar, que, além de estar pre-
sente, também trará outros 
acadêmicos da ABL, o que 
para nós representará um 
momento especial. Estamos 
homenageando a pessoa que 
nos possibilita vivenciar e re-
alizar esse evento, que fala em 
nome da academia e nos traz 
outros escritores renomados”, 
afirma Delasnieve.

“Passei a amar o povo de 
Campo Grande e sua dinâmica 
universidade. A poeta e presi-
dente da Academia Feminina 
de Letras e Artes, Delasnieve 

Daspet, é minha querida amiga 
e tem uma liderança cultural, 
que bem gostaria que houvesse 
semelhante no Rio de Janeiro 
ou no Rio Grande. Ainda quero 
vê-la na casa de Machado”, 
afirma Carlos Nejar.

Pandemia e arte
Nejar comenta sobre a crise 

nas vendas de livros, con-
tudo pontua também outras 
formas de expansão da litera-
tura. Mas, para ele, nada deve 
substituir os livros.

“Com a pandemia houve 
uma crise na venda das livra-

rias, mas se desenvolveram 
outros meios de expansão do 
livro, seja por Instagram, lives, 
ou por lançamentos. Mas o 
livro, apesar de tudo, deve 
continuar nas livrarias, para 
o reconhecimento e leitura. 
Se as livrarias não têm livros, 
pouco resulta em publicar, na 
minha visão. Portanto, penso 
que precisamos cada vez mais 
de editores, com vocação, do 
que de meros vendedores”, 
pontua Nejar.

Segundo ele, os brasileiros 
foram obrigados, na reclusão 
coletiva, a ler e meditar mais 

sobre a criação, a cultura 
e o destino. E que está oti-
mista com o “novo normal”. 
“Diz Cervantes que, quando 
as coisas parecem ruins, é 
porque começaram a mudar 
para melhor. Ao criar, também 
crio esperança. O que será o 
mundo sem ela? A esperança 
é a germinação do amor. Cada 
vez mais necessário.”

Carlos Nejar
O poeta é o quinto ocu-

pante da cadeira nº 4 da Aca-
demia Brasileira de Letras, 
eleito em 24 de novembro de 

1988, na sucessão de Vianna 
Moog, e foi recebido em 9 de 
maio de 1989 pelo acadêmico 
Eduardo Portella.

Nejar é poeta, ficcionista, 
crítico e nasceu em Porto 
Alegre (RS), em 11 de janeiro 
de 1939. É colaborador de 
uma revista de Lisboa, e de 
inúmeras revistas e jornais 
do país.

O autor tem sua história 
contada no documentário 
“Carlos Nejar, O Quixote dos 
Pampas”, com vários depoi-
mentos, organizado pelo es-
critor prof. Wander Lourenço.

Beatriz Magalhães

Fazendo história, dois 
filmes de Mato Grosso do Sul 
estão representando o Brasil 
na 24ª edição do maior fes-
tival de cinema da América 
Central, o respeitado Ícaro 
– Panorama Internacional, 
junto com filmes da Europa, 
Ásia, América do Sul e do 
Norte e da África – uma im-
portante janela mundial para 
o cinema estadual –, que será 
realizado entre os dias 4 e 11 
de dezembro.

São os documentários “Ano 
que Vem Tem Mais”, dirigido 
por Filipi Silveira e Marinete 
Pinheiro, em parceria com fi-
nanciamento da Sectur, que 
conta a história do carnaval 
de Campo Grande, e “Retrato 
do Artista Quando Coisa”, no-
vamente com Filipi na direção 
e Larissa Neves, que explora 
um pouco do universo urbano 
do poeta Manoel de Barros que 
depois de exibições pelo Brasil, 
agora fazem sua estreia no 
exterior, no respeitado festival.

Evento
O Ícaro nasceu na Gua-

temala com a visão de unir 
a América Central por meio 

da arte e da cultura, com 
atenção especial à diversidade 
cultural, aos direitos humanos 
e ao meio ambiente; no quadro 
de uma cultura de paz. Hoje o 
Ícaro integra a América Cen-
tral e realiza edições para-
lelas em Nova York, Havana, 
San Juan, Porto Rico, Bogotá, 
Buenos Aires e Barcelona.

“É uma felicidade imensa 
participar deste Festival que 
não é só cinema, é também 
um grande evento cultural e 
econômico para atividade em 
toda América Central”, afirma 
a diretora Marinete. 

“Já tive oportunidade de 
ser jurada na Guatemala e 
senti o poder integrativo e 
formativo desse evento. Sem 
dúvida o Ícaro é um dos mais 
importantes projetos cultu-
rais da região e nosso Car-
naval em imagens e sons está 
lá agora, fazendo história”, 
completou Marinete, que foi 
jurada em 2017.

Para o diretor Filipi Sil-
veira, ter um trabalho em um 
festival tão importante já é 
motivo de uma felicidade tre-
menda, mas ter dois filmes no 
Ícaro é mais que uma honra.

“Ver um festival interna-
cional que já está com mais 

de 20 anos e selecionar dois 
filmes em que estou na direção, 
fico realmente sem palavras e 
feliz de ver que gostaram de 
como contamos uma história e 
de como é possível deixá-la co-
municável e emocionante para 
o mundo inteiro, vendo que o 
carnaval de Campo Grande 
totalmente fora do eixo porém 
cheio de paixão e nossa inter-
pretação da poesia brincante 
de Manoel de Barros encan-
taram a curadoria”, comenta.

 “Sendo assim, vemos que 
o trabalho foi bem execu-
tado e que estamos levando 
o cinema de Mato Grosso do 
Sul, para mais lugares”, com-
pleta o ator e diretor, que se 
prepara para o seu primeiro 
longa-metragem.

O Ícaro, Festival Interna-
cional de Cinema da América 
Central, é um projeto da Casa 
Comal Arte e Cultura, que 
também é Escola de Cinema, 
com apoio do Ministério da 
Cultura e do Esporte da Gua-
temala e do Congresso da 
República da Guatemala.

Para mais informações 
sobre o festival é possível 
acessar o site do evento por 
meio do link: https://festivali-
caro.com/

“Era uma vez, uma me-
nina que nasceu no Pantanal. 
Clara era muito inquieta, 
curiosa com tudo o que a 
rodeava: o rio, a planície, a 
natureza, os pequenos bi-
chinhos, a Lua, as estrelas 
do universo, a vida. Seu en-
torno era puro, seu amor por 
aquilo era autêntico, natural 
e espiritual. Foi crescendo e 
alimentando-se de tudo o que 
chegava a seus olhos.” 

Assim começa a história 
do espetáculo “O Outro 
Quebra-Nozes” – Moinho 
In Concert 2021, realizado 
pelo Instituto Moinho Cul-
tural Sul-Americano, com o 
patrocínio do Ministério do 
Turismo e do governo de 
Mato Grosso do Sul, por meio 
do FIC (Fundo de Investi-
mentos Culturais). 

Neste ano, o Moinho In 
Concert volta a acontecer 
presencialmente, em Co-
rumbá (MS), nos dias 9, 10 
e 11 de dezembro, 19 horas. 
Ainda em razão da pandemia, 
a apresentação será apenas 
para convidados, sendo a 
prioridade os participantes, 
familiares, apoiadores e par-
ceiros. O espetáculo também 
será transmitido pela TV 
Morena (afiliada Globo) em 
dezembro, na programação 
de fim de ano. 

Para contar a história 
de Clara, que ganhou de 
presente de Natal o quebra-
-nozes, mais de 150 pessoas 
estão envolvidas. Os prepa-
rativos, agora, entraram na 
reta final. Apenas na dança, 
são 91 alunos do Moinho Cul-
tural e mais 9 bailarinos da 
Cia. de Dança do Pantanal. 
Na parte musical, estão en-
volvidos 31 alunos e 23 mú-
sicos da Ocamp (Orquestra 

de Câmara do Pantanal). 
Além disso, há pelo menos 
mais 50 pessoas do corpo 
técnico, operacional e admi-
nistrativo do evento. 

“É com muita alegria 
que voltamos a nos reunir 
presencialmente para o 
Moinho In Concert, que já 
faz parte da agenda cultural 
sul-mato-grossense. Nossos 
alunos estão ansiosos pelo 
momento de subir no palco. 
Até aqui, foram muitos en-
saios para que possamos 
apresentar nossa versão 
pantaneira de ‘O Quebra-
-Nozes’. Com certeza, será 
emocionante”, afirma a di-
retora-executiva do Moinho 
Cultural, Márcia Rolon. 

Márcia Rolon explica que 
o Moinho In Concert é resul-
tado de um ano inteiro de 
trabalho, feito com dedicação 
por todos. “É um momento 
único para todos: desde as 
crianças até os bailarinos e 
músicos que já estão acos-
tumados com o palco. Neste 
ano, o espetáculo ‘O Outro 
Quebra-Nozes’ vai contar de 
uma forma diferente essa 
história que já é bastante co-
nhecida e é cheia de fantasia, 
romantismo e emoção. Na 
nova versão, a história fala 
sobre realidade”, adianta. 

O espetáculo tem direção 
artística de Márcia Rolon. 
A concepção e arranjo mu-
sical são do maestro Edu-
ardo Martinelli, ao passo que 
a concepção e adaptação da 
história original ficaram a 
cargo de Rolando Candia e 
Márcia Rolon. A parte coreo-
gráfica foi concebida e adap-
tada por Rolando Candia, 
Mayda Riveiro, Rudy Candia, 
Wellington Júlio e Aline Es-
pírito Santo. 

Sobre o instituto
Localizado em Corumbá-

-MS há 16 anos, o Instituto 
é uma OSC que oferta, para 
crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade 
social de Corumbá, Ladário, 
Puerto Suarez e Puerto Qui-
jarro, aulas de dança, música, 
tecnologia e informática; além 
de serviço de convivência e 
fortalecimento do vínculo 
entre instituição, família, es-
cola e participantes, formação 
de intérpretes criadores para 
jovens e adultos, com a Com-
panhia de Dança do Pantanal, 
Orquestra de Câmara do Pan-
tanal e Núcleo de Tecnologia. 
Sua missão é diminuir a vul-
nerabilidade social na região 
de fronteira Brasil-Bolívia, 
por meio do acesso a bens 
culturais e tecnológicos. 

Em 2020, o Moinho foi re-
conhecido pelo Instituto Doar 
com o Selo A, qualificando-
-se como organização certi-
ficada. Este reconhecimento 
legitima e destaca o profis-
sionalismo e a transparência 
da OSC, tendo como objetivo 
incentivar ainda mais a cul-
tura de doação. 

Atualmente, o Moinho Cul-
tural conta com o patrocínio 
máster via Lei de Incentivo 
Cultural do Instituto Cultural 
Vale, bem como patrocínio 
do Itaú Social, Itaú Cultural, 
VISA, BTGPactual, BRINKS 
e Comper, J.Macêdo e Fe-
comércioMS-Sesc, parceria 
institucional da Fundação de 
Cultural de Mato Grosso do 
Sul, Prefeitura de Corumbá, 
Prefeitura de Ladário, Pre-
feitura de Puerto Suárez, Pre-
feita de Puerto Quijarro, IHP, 
IFMS, UFMS, Acaia Pantanal 
e outros doadores pessoas 
física e jurídica.
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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 29/11

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

Hoje, vale a pena sonhar mais alto e mostrar que 
possui um lado sociável e solidário, Áries. É um bom 
momento para estudar ou reunir informações, saindo 
da sua zona de conforto, e aproveite também pra entrar 
em contato com os amigos e matar a saudade. Como 
nem tudo é perfeito, vá com calma no final da tarde e 
não confie tanto nos outros colegas.

As estrelas prometem excelentes energias para você dar 
um gás em assuntos profissionais, principalmente se 
pensa em mudar o rumo da carreira, trocar de emprego 
ou se precisa se recolocar no mercado. Por outro lado, no 
final da tarde, assuntos do dia a dia vão exigir atenção 
extra e será preciso manter o foco, além de evitar tarefas 
que não domina ainda — melhor ficar só no basicão.

A Lua segue firme em seu paraíso astral, mas sinaliza 
alguns perrengues no final da tarde, principalmente se já 
tem compromisso ou namora firme. Como não adianta 
se preocupar com antecedência, o jeito é se dedicar mais 
ao trabalho e agarrar qualquer oportunidade de evoluir, 
Gêmeos. Viagem, curso, parceria, ideias mais ousadas — 
não deixe escapar nenhuma chance.

As estrelas sinalizam mudanças importantes nesta terça, 
tanto no trabalho quanto nas finanças. Mas tudo indica 
que você vai sair lucrando no final das contas, ainda que 
não seja lá muito fã de surpresas. No trabalho, é hora de 
se concentrar em alguns assuntos práticos, tanto em casa 
quanto no trabalho. E no romance, lidar com o ciúme e 
desarmar uma briga pode ser um desafio e tanto.

Você vai dar um show em tudo que envolva comunicação, 
inclusive nas mídias sociais, mas saiba que o trabalho 
pede uma atenção extra, tá? Falar demais, esquecer 
documentos, ou até detalhes importantes podem trazer 
prejuízo no serviço, por isso, não se distraia. Aproveite 
para fechar na parceria com um colega ou pessoa que 
tem os mesmos interesses que você.

O mês está acabando, Virgem, e as estrelas avisam 
que será preciso atenção redobrada com dinheiro. 
Foque no que é importante e controle melhor os 
gastos, por mais que queira comprar tudo o que vê 
pela frente. Talvez não role a sorte grande na mega, 
mas o trabalho conta com vibes mais favoráveis e, 
aos poucos, pode trazer o retorno que deseja.

Aproveite a manhã para resolver alguns assuntos em 
casa que estavam pendentes! Vai ser mais fácil botar as 
mãos na massa, planejar o dia e cuidar de tarefas que 
exigem praticidade e bom senso. Também vai dar um 
show nas comunicações em geral, o que pode ampliar 
sua base de clientes, abrir novas portas e até te ajudar a 
conquistar um novo emprego, se está fora do mercado.

Nesta terça, trabalhar em casa pode ser mais produtivo, 
meu cristalzinho. Talvez você esteja sonhando com paz e 
tranquilidade, mas saiba que vai dar um show se cuidar 
das tarefas no seu ritmo e sem a presença de muita 
gente ao redor fazendo algazarra. Seu sexto sentido 
estará muito afiado, mas ainda assim há risco de perder 
informação importante ou ser alvo de gente fofoqueira.

Com a cabeça recheada de boas ideias e muitos 
sonhos, você não vai se contentar com pouco nesta 
terça! Aproveite o astral favorável para pensar fora da 
caixa, expandir seus contatos, conhecer gente nova, fazer 
amizades e estreitar os laços com as pessoas queridas 
que estão longe. Só tem um problema agora: misturar 
amizade e dinheiro pode ser um problema.

No trabalho, é hora de botar as mãos na massa e 
mostrar que dá conta da sua parte se quiser causar uma 
boa impressão nos colegas e na chefia. Foque no que 
é importante e aproveite para finalizar as tarefas que 
vinha empurrando com a barriga. Pode pintar boas novas 
nas finanças, mas mantenha sua sorte em segredo, e 
aproveite para fazer um balanço dos últimos tempos.

Sol e Mercúrio colocam a relação com os amigos em 
destaque, mas foque nas tarefas primeiro e deixe pra 
sonhar acordado/a mais tarde. E pode entrar uma grana 
que não estava esperando, mas as estrelas avisam que 
vai ser melhor para os seus interesses manter segredo 
sobre sua boa sorte por enquanto. A galera pode dar 
uma ajuda se você está sonhando com um novo amor.

As estrelas avisam que vai ser preciso jogo cintura para 
se adaptar às mudanças e reviravoltas desta terça, 
meu cristalzinho. Também vale a pena prestar atenção 
ao seu sexto sentido, que estará ainda mais afiado, 
se quiser se destacar no trabalho. Em compensação, 
tente respirar fundo e faça o possível para não perder 
a paciência com os amigos. 

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Guilherme conversa com Flávia. A professora 
se surpreende com o desempenho de Tigrão. 
Neném pensa em visitar o irmão no presídio. 
Paula fica arrasada com o comercial do cosmético 
de Carmem. Odete se enfurece ao ver Jandira 
vendendo quentinhas no seu ponto de trabalho. 
Daniel convence Flávia a se entregar e devolver 
os dólares.  Betina procura emprego. Neco 
ameaça Flávia, que decide fugir com os dólares. 
Tina não deixa Tigrão brigar com Dênis. Daniel 
percebe a fuga de Flávia e alerta Guilherme. Mar-
celo flagra Paula e Neném na sala da empresária. 

Leônidas e Yvete dançam na rua. Albieri 
fica muito deprimido. Leo se decepciona ao ver 
Deusa chegar sem o padrinho. Três anos se 
passam. Latiffa está grávida de novo. Nazira 
espera a volta de Edvaldo. Jade desafia Said, dá 
para os pobres preciosos tecidos e ele, enraive-
cido, a repudia três vezes. Jade sabe que está 
divorciada. Ali avisa que será preciso seguir 
o livro sagrado e, por um tempo, Said e Jade 
deverão ficar sob o mesmo teto. Latiffa chora 
ao saber do divórcio. Albieri busca notícias de 
Leo e decide procurar Edvaldo.  

Zayla provoca Samuel e Pilar. Quinzinho beija 
Vitória, que desiste de partir. Guebo convida 
Justina para sair. Pilar revela para Dolores que 
Samuel é irmão de Tonico. Olu e Cândida des-
cobrem que Zayla é amante de Tonico. Lota faz 
insinuações sobre Lupita e Borges para Batista. 
Nicolau vê Nino e Celestina se beijando. Luísa se 
ressente da união entre Pedro e Teresa. Caxias 
avisa a Pedro que foi selada a aliança entre Brasil, 
Argentina e Uruguai contra Solano Lopez. Todos 
comemoram a aliança do Brasil na guerra. Pilar 
aconselha Zayla a não se afastar de Cândida e Olu. 

Duca defende Gael e acerta Lobão, que revida 
e consegue fugir da polícia, com o apoio de seus 
lutadores. Os paramédicos socorrem Gael, que 
está desacordado no ringue. Karina se atira em 
direção ao pai, que reage ao ouvir a voz da menina. 
Todos seguem com Gael para o hospital. Edgard 
apoia Cobra, que avisa que se afastará por um 
tempo e voltará para buscar sua família. Lobão 
alerta Luiz sobre o cerco da polícia e o orienta a 
fugir. Gael se recupera e volta para casa. Lucrécia 
insiste para que Jade fique ao lado de Cobra, e 
Edgard revela que o rapaz não entregou a luta. 

Dulce Maria diz para Nicole que adorou ver 
como é o trabalho de modelo fotográfica. Dulce 
Maria também é fotografada ao lado do pai, Gus-
tavo. Nicole também se junta aos dois para fazer 
fotos, com o aval de Dulce. A carinha de anjo diz 
para Nicole no restaurante que agora podem ser 
amigas, pois a megera não quer mais ser namo-
rada de Gustavo. Flávio aparece ensanguentado 
e finge para Fátima que foi assaltado. A mulher 
fica comovida com a falsa história de Flávio, 
que afirma estar com dinheiro para pagar uma 
cirurgia de um idoso. 

Ravi foge de Lara. Santiago avisa a Érica 
que ela pode voltar a dar aulas com Luan. Na 
intenção de procurar Ravi, Lara diz para Mateus 
que acompanhará Noca para ajudar a avó na sua 
mudança para o Rio. Rebeca tem uma sessão de 
terapia com Ana Virgínia. Érica aceita a oferta de 
Santiago, que se propõe a conseguir uma bolsa de 
estudos para Luan. Lara se recorda de Christian 
ao entrar na casa em que morava no Rio. Lara 
afirma para Geize que precisa encontrar Ravi 
para entender o que aconteceu na noite em que 
Christian foi morto.

Novelas Novelas Novelas 

Após ser visto como a drag Rúbia na 
reprise de “Pega-Pega” (2017), Gabriel 
Sanches interpreta agora um personagem 
completamente diferente em “Quanto Mais 
Vida, Melhor”. Na atual trama das sete, ele 
vive Roberto Cintra, diretor de marketing da 
Terrare Cosméticos, empresa da protagonista 
Paula Terrare (Giovanna Antonelli). “São 
duas experiências como ator muito diversas. 
A Rúbia era uma drag queen, uma artista, 
cheia de emoções e envolvimento com outros 
personagens na história. Roberto é mais contido 
e reservado. Ele está sempre num contexto 
profissional ou relaxando com os colegas de 
trabalho. Mas ele também estará envolvido em 
algumas situações cômicas”, conta Gabriel.

Ator Gabriel Sanches 
interpreta empresário em 
‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Adriana Esteves e Eduardo Moscovis falam da volta 
de ‘O Cravo e a Rosa’ em novo horário de reprises

Adriana Esteves relembra “O Cravo e a Rosa” (2000) com 
o maior orgulho. Escolhida para inaugurar o novo horário de 
reprises de dramaturgia da Globo, a novela de Walcyr Carrasco 
trazia a atriz como a geniosa Catarina. Na trama, que vai ao 
ar a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de dezembro, após 
o “Jornal Hoje”, ela vivia um romance turbulento com o caipira 
Petruchio (Eduardo Moscovis). “Naquela época, eu tinha acabado 
de ter meu primeiro e tão desejado filho, Felipe. Voltei da licença 
encantada com a maternidade, transformada, e entusiasmada 
para trabalhar”, recorda Adriana. Moscovis diz que Petruchio 
é um dos seus personagens mais lembrados até hoje. “Eu me 
recordo muito das nossas cenas de briga, quando jogávamos 
coisas um no outro. Nos divertíamos muito”, diz o ator.

‘Verdades Secretas 2’ faz sucesso no Globoplay
Apesar do enredo fraco, “Verdades Secretas 2” é um sucesso no Globoplay. A primeira novela 

produzida para o streaming está entre as mais vistas da plataforma da Globo e já acumula 
quase 30 milhões de horas consumidas (números divulgados até o fechamento desta edição, na 
última quarta-feira, 24). Com 50 capítulos liberados em blocos de dez, a obra escrita por Walcyr 
Carrasco com direção artística de Amora Mautner tem um modelo diferente dos folhetins 
tradicionais. Além de não ser uma obra aberta (como costumavam ser as novelas antes da 
pandemia), “Verdades Secretas 2” tem uma quantidade reduzida de capítulos. O próximo bloco 
com mais dez episódios estará disponível a partir desta quarta-feira, dia 1° de dezembro (e a 
parte final chegará ao streaming no dia 15 de dezembro). Como ainda estava sendo gravada 
após sua estreia, a produção teve que lidar com um baita inconveniente: a saída da protagonista 
Camila Queiroz, que deixou a trama antes de gravar todas as suas cenas. 



Campo Grande-MS | Terça-feira, 30 de novembro de 2021

CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

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

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

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

MONTE CASTELO 

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

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

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

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

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

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

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

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 

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

VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ

Uma área de 45x60 (cada 
lote 15x45) com escritura 
e IPTU pago. Valor R$ 100 
mil  F: 98174-1862.

TERRENO RIVIERA 
PARK: R$ 61 MIL 

360 mts, 12x30, rede elétri-
ca, esgoto, linha de ônibus, 
há 6 km centro, Só cons-
truir. F: 99807-4892 Zap. 
99128-3044 . Quitado. 

TERRENO - BAIRRO 
FUTURISTA PROX. 
RECEITA FEDERAL

360 mts, todo murado + 
casa para ser reformada, 
asfalto, linha ônibus , es-
goto. Apenas R$ 190 mil. 
Fone 99807-4892 Zap F: 
99128-3044.

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

VENDO ONIX 1.4 
MT.LTZ UNICO DONO 60 

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

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

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 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

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

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

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

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

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 

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

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

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida 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 
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@ter-
ra.com.br

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

AMAROK 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 1.6L 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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

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 LONGI-
TUDE 1.8 FLEX AUTOMA-
TICO 2018 2019 BRANCO 
40047 QPJ2352 Flex TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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@ter-
ra.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 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

FRONTIER SL 4X4 AUTO-
MATICA 2013 2014 VERDE 
188376 NSD4862 Diesel 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

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

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

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

VENDO HONDA HRV LX 
CVT 2017 /17

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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 

JÚNIORCLEAN 
LIMPEZA A SECO & 

HIGIENIZAÇÃO
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 

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 

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

PRIMÍCIAS PRESTADO-
RA DE SERVIÇOS

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

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

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

ROCHA AR-CONDICIO-
NADO

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

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

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

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 

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

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

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

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

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

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 

PISCINAS, DECKS, 
PERGOLADOS E ESPA-

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

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

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 

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 

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 

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

NÚBIA CRIS’ART DECO-
RAÇÕES

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

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 

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

 FILHOTES BORDER 
COLLIE 

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

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

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

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 

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITUAL, 
ÓTIMAS PREVISÕES. SIGI-
LO ABSOLUTO. JOGAM - 
SE CARTAS DE TARÔ. CON-
SULTA R$ 30. Rua Antonio 
Maria Coelho 646. Fone: 
9.8116-3003/ 9.8165-
9057/9.8206-6644.
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