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Eleição define 
presidência da União 

das Câmaras 

Alta no IOF deixa 
crédito mais caro 
para consumidor

Em MS, seis cidades estão 
sem COVID-19 há 60 dias

Os avanços nos trabalhos 
de vacinação em todos os 
municípios do Estado possi-
bilitaram, segundo o Cosems-
-MS (Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde de Mato 
Grosso do Sul), que até o 
momento, pelo menos, seis 
municípios não registrassem 
casos positivos para o novo 
coronavírus há até 60 dias. 
Destaque ficou por conta da 
cidade de Caracol, distante 
quase 400 km da Capital, que 
há dois meses não tem casos 

da doença entre os seus mo-
radores. Além disso, na lista 
de cidades sem o novo coro-
navírus estão os municípios 
de Figueirão, Juti, Jaraguari 
e Novo Horizonte do Sul, 
que não possuem registros 
há mais de 30 dias. A última 
cidade com tal marca é An-
tônio João, que há mais de 20 
dias não tem casos positivos. 

 Após alcançar a “tão 
sonhada” imunidade de re-
banho no último fim de se-
mana, a nova meta da SES 

(Secretaria de Estado de 
Saúde) é bater o índice de 
80% da população totalmente 
vacinável, ou seja, maior de 
18 anos, com a segunda ou 
dose única da Janssen até o 
mês de outubro.  

Para isso, Mato Grosso 
do Sul vai apostar na vaci-
nação contra a COVID-19 
de adolescentes, contra-
riando o Ministério da 
Saúde, e avançar na apli-
cação do reforço com a 3ª 
dose em idosos. Página A5
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POPULAÇÃO GERAL DE MS

PORCENTUAL DE IMUNIZADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

DOSES ENVIADAS

DOSES APLICADAS

2.809.394

75,53%

3.628.780

3.468.135

Fonte: Vacinômetro-MS até 20/09/2021

PORCENTUAL DE VACINADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

53,28%

Vacinômetro

Mato Grosso do Sul
COVID-19

Estado quer imunizar 80% da população até outubro
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Verdão e Galo 
abrem hoje as 
semifinais da 
Libertadores

Rio Paraguai 
evapora 1,4 litro 
de água a cada 
metro quadrado

Capital plantou 
50 mil mudas 
de árvores nos 
últimos três anos

Corumbá registra 49ºC 
de sensação térmica, a 
maior temperatura do país

Projeto “Semente 
das Ruas” 

oferece oficinas 
de hip-hop

O duelo brasileiro, nesta 
terça-feira (21), às 20h30 

(de MS), no estádio Allianz 
Parque, vale vaga à final 
da Copa Libertadores da 
América. Um dos pontos 
que marcam o embate é o 
reencontro de Cuca com 

seu ex-time. Página B1

O período de estiagem 
dos últimos meses im-
pactou diretamente no 
nível do Rio Paraguai, foi 
o que revelou a Sala de 
Situação do Imasul (Ins-
tituto de Meio Ambiente 
de Mato Grosso do Sul). A 
régua de Porto Murtinho 
marca 106 centímetros, 
sendo que no mesmo dia, 
em 2020, marcava 154. 
Com isso, especialistas 
pontuam que o período já 
pode ser considerado a 
pior e a mais longa seca 
da história do Pantanal, 
representando graves con-
sequências para o bioma 
local. Somente no domingo 
(19), meteorologistas pon-
tuaram que, em dez horas, 
o rio perdeu cerca de 1,4L 
de água por metro com a 
evaporação.  Página A6

Nesta terça-feira (21) é 
celebrado o Dia da Árvore 
e somente nos últimos 
três anos Campo Grande 
contabilizou um aumento 
de mais de 50 mil árvores 
na paisagem já conhe-
cida por abrigar o verde 
em suas ruas. Apesar de 
não haver números atu-
alizados, pela média de 
plantios dos últimos anos, 
estima-se que o número 
de mudas plantadas na 
cidade passe de 310 mil 
somente na área urbana, 
tornando privilégio para o 
campo-grandense morar 
na Capital que, por dois 
anos consecutivos, foi re-
conhecida como uma das 
cidades mais arborizadas 
do mundo. Página A6

O fim do outono trouxe 
temperaturas recordes para o 
Mato Grosso do Sul. Somente 
ontem (20), os termômetros 
voltaram a subir e Corumbá 
teve o dia mais quente em 

todo o Brasil ao registrar tem-
peraturas que chegaram aos 
43,9ºC com sensação de 49ºC. 
Especialistas destacam a im-
portância de manter uma boa 
hidratação. Página A6
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Valentin Manieri

Reprodução/Imasul

Nilson Figueiredo

Sequestro 
termina com um 

morto e dois 
presos. Página B4

CALORÃO

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  24º        39º
Dourados  22º        39º
Corumbá  25º        37º
Ponta Porã  21º        37º
Três Lagoas  26º        41º

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Quando eu era garoto ouvia muitos 
adultos dizendo: homem que é 
homem não chora. Quem chora 

por qualquer coisa é mulher. Muitos 
pais diziam aos seus filhos: “se chegar 
em casa chorando, eu vou te dar uma 
surra pra você chorar com gosto”. Como 
alguém vai chorar com gosto após uma 
surra? Outros davam aquela surra e 
diziam: “engole o choro ou vou te dar 
motivo de verdade pra você chorar”. Que 
estranho engolir choro. E uma surra não 
seria motivo de sobra para se chorar? 
Em suma, o que se falava do choro era 
totalmente desencorajador para as pes-
soas do sexo masculino. 

Cresci e comecei a ouvir exatamente 
algo diverso do que ouvira quando era 
pequeno. Chorar é bom. Realmente é 
bom chorar? Ao ver alguém chorando, 
a maioria das pessoas acredita que ela 
esteja triste, sofrendo, ou passando 
por dificuldades. No entanto, o choro 
também pode nos ajudar a expressar fe-
licidade ou alegria, como por exemplo no 
nascimento de um filho.

 O choro é sempre uma resposta 
natural e espontânea a uma gama de 

emoções. Mas quais são os efeitos do 
choro para a nossa saúde? E será que 
chorar faz bem? De acordo com a Ci-
ência, sim. Assim, o choro nos permite 
demonstrar como estamos nos sentindo 
naquele momento. O fato de chorar não 
significa que a pessoa está fraca, pelo 
contrário, os benefícios do choro são 
muitos. Mas há três tipos de lágrimas 
que são considerados comuns, a lágrima 
basal, que é formada em olhos saudá-
veis, os mantendo livres de poeiras e 
umidificados; lágrima reflexiva, formada 
por corpos irritantes, como cebola ou 
um cisco, essa lágrima entra em ação 
em combate a esse corpo; lágrimas 
emocionais, também conhecidas como 
choro, é produzida após uma situação 
de muita alegria ou estresse emocional, 
esse tipo de lágrima produz um analgé-
sico natural, diferente das anteriores. 
Mas em que o choro nos beneficia? 
Ajuda a te acalmar. Chorar pode ser um 
dos seus melhores mecanismos para o 
autocontrole e para você conseguir se 
acalmar sozinho. Nosso sistema nervoso 
é ativado no sentido de conduzir calma 
a todo organismo. Arrefece as dores, 

pois libera endorfina (endo = interno e 
morfina = analgésico). Chorar também 
pode ser um pedido de ajuda. Se você 
está se sentindo péssimo, chorar é uma 
maneira de deixar que aqueles ao seu 
redor saibam que você precisa de apoio. 
Isso é conhecido como benefício inter-
pessoal. Desde quando você era um bebê 
chorar era necessário para você pedir 
ajuda (enquanto escrevia um bebê do 
vizinho começou a chorar, certamente 
pedindo ajuda o que lhe foi atendido, 
pois o choro parou, rsrsrs). Em outras 
palavras, chorar te ajuda a ativar sua 
rede de apoio social quando as coisas 
ficam difíceis.

Chorar te ajuda a se recuperar do 
luto. A fase do luto, seja derivada 
de uma perda física ou emocional, 

envolve períodos de tristeza, entor-
pecimento, culpa e raiva. Chorar é 
particularmente importante durante 
os períodos de luto. Pode até te ajudar 
a processar e aceitar a perda de um 
ente querido. Como isso não é ciência 
exata há pessoas que não choram nem 
quando a mãe, pai, irmão ou cônjuge 
morre. Tenho um amigo assim. Porém 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Co le ti va men te, a man che te de ontem:

Foi:   80% mui to im por tan te  |   5% pouco im por tan te
  10% im por tan te         |   5%  sem im por tân cia

2 Os tex tos da pri mei ra pá gi na con ti nham 
algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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Editorial

Homem que é homem chora
 e mulher também

Dia Internacional da Paz 

Dr. Aldo Sousa

Nelson Vieira 

Uma data foi aprovada pela ONU, 
para comemorar a PAZ, para as 
pessoas refletirem sobre o seu 

significado, sua amplitude, mas também 
induzir para fazerem alguma coisa   
pela paz.

A começar pela paz interior que deve 
existir em cada ser pensante e racional, 
o homem. Claro está à importância da 
ausência de conflitos, sejam eles in-
ternos ou externos. Em especial, e como 
ponto de partida para resoluções de 
situações adversas, é mister a tranqui-
lidade, o sossego, a aproximação com 
Deus.

No dia a dia, situações surgem boas 
e ruins para serem administradas. Al-
gumas têm soluções rápidas e outras 
necessitam de mais tempo para a finali-
zação. Mas, tudo tem seu momento para 
definições.

As dificuldades são os obstáculos a 
enfrentar ao longo de períodos proble-

máticos, tais como saúde precária, re-
dução pecuniária, desemprego, falta de 
segurança no ir e vir, e mesmo no acon-
chego do lar. Ninguém está livre de riva-
lidades, divergências, de oposicionistas, 
de usurpadores e etc. e tal.

Mas, queira ou não, não dá para 
ficar de braços cruzados a espera de 
resultados positivos (a cair do céu), é 
preciso remover a palha e dar os passos 
iniciais. Lógico que antes de qualquer 
tomada de decisão, faz necessário ter 
em mente os pros e contras, os pontos 
fracos e fortes, as limitações. 

Agora, ter ciência da imperfeição 
incorporada em todo ser humano é edi-
ficante, na construção da bem-aventu-
rança para si e para outrem.

A Paz significa estar sempre alerta, 
sua conquista leva a contendas, ora 
internas, ora externas, e exige a apli-
cação de respeito, disciplina, tolerância 
e muita perseverança.

“A paz é o caminho” já dizia o célebre 
Mahatma Gandhi, porém a maioria faz 
vistas grossas. Na verdade, a paz co-
meça a partir de cada um, que tem Deus 
no coração.

Salve 21 de setembro, DIA INTERNA-
CIONAL DA PAZ!

Articulista

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

Fone: 67.98223.9889 - @aldosousapsicanalis 

O combate à crise sanitária da 
pandemia de COVID-19, a reto-
mada do desenvolvimento eco-

nômico brasileiro e a preservação 
do meio ambiente serão o “tripé” do 
discurso do presidente Jair Bolso-
naro na abertura da 76ª Assembleia 
Geral da ONU (Organização das Na-
ções Unidas), nesta terça-feira (21), 
em Nova York, nos Estados Unidos. 
Nos bastidores, especula-se ainda que 
Bolsonaro vai tentar passar ao mundo 
uma agenda positiva, que pode incluir 
o anúncio da doação de vacinas  para 
países mais pobres e a abertura do 
Brasil para acolher refugiados afegãos.

O discurso oficial de Bolsonaro é de 
responsabilidade do Itamaraty, que 
redige a “base” do conteúdo, e o sub-
mete ao presidente da República e a 
sua assessoria internacional. Além 
dessas pautas, é esperado que Bol-
sonaro faça críticas à Venezuela e 
ao ditador Nicolás Maduro, e dê des-
taque ao acolhimento a imigrantes 
venezuelanos pelo Brasil. Com esse 
gancho, também se espera que o pre-
sidente faça alguma referência ao 
Afeganistão e fale sobre a concessão 
de visto temporário e de autorização 
de residência para refugiados afegãos.
Com a prevista fala sobre a Venezuela 

e o Afeganistão, Bolsonaro também 
deve fazer menções ao respeito à de-
mocracia e aos direitos humanos, em 
uma manifestação que pode ser vista 
como um gesto positivo pelo presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, que 
organiza para dezembro a Cúpula pela 
Democracia. O compromisso com o com-
bate à corrupção também pode vir a ser 
destacado por Bolsonaro, já que esse é 
um ponto que será tratado na cúpula 
de Biden. A percepção é de que o presi-
dente “já surpreendeu positivamente em 
abril”, na Cúpula do Clima promovida 
pelo presidente americano, e portanto 
a expectativa agora seria “positiva”. 

“Tripé” de Bolsonaro na ONU
Bolsonaro também deve 

fazer menções ao  respeito 
à democracia e aos direitos 
humanos, em uma mani-

festação que pode ser vista 
como um gesto positivo 

pelo presidente do Estados 
Unidos, Joe Biden, que or-
ganiza para dezembro a 
Cúpula pela Democracia. 

se o choro estiver sem controle e sem razão 
aparente e começa a interferir na sua vida 
cotidiana, então é motivo de se preocupar. 
O choro que vem “do nada” pode ser um 
sintoma da presença de depressão. Sendo 
assim esse choro é denunciador de algo que 
não está bem. A revista seleções diz que rir 
é o melhor remédio, então dizemos que o 
choro é uma terapia. 

A Paz significa estar sempre 
alerta, sua conquista leva a 
contendas, ora internas, ora 
externas, e exige a aplicação de 
respeito, disciplina, tolerância 
e muita perseverança
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Eleições 2022

Eleição
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Pleito acontece 
nessa quarta 
na sede da 
entidade

Presidente do PP quer Tereza Cristina 
e cogita Senado ou a Vice-Presidência

Doria muda discurso e fala 
em antipetismo nas prévias

Bicão defende ‘renovação contra 
continuidade’ na União das Câmaras 
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Valentin Manieri

Andrea Cruz

O vereador de Aral Moreira 
Gilson Oliveira Ferreira, o 
“Bicão”, do MDB, concorre 
à presidência da União das 
Câmaras de Mato Grosso do 
Sul com prerrogativas de 
renovação e integração da 
entidade. A eleição ocorre 
amanhã (22) de maneira pre-
sencial na sede da União, 
localizada na Rua Hiroshima, 
1.561, em Campo Grande.

“Quando estamos sozi-
nhos a gente sofre e temos 
de ser plural em tudo para 
conquistar os benefícios em 
prol da população. Desde 
conseguir reuniões com de-
putados em Brasília a ajuda 
no desenvolvimento de pro-
jeto de leis. Vamos dar vez 
e voz a esses vereadores 
e arrumar a casa para en-
trar em regularidade fiscal e 
obter transparência”, disse o 
candidato Bicão.

Bicão se uniu ao vereador 
Júnior Coringa (PSD), de 
Campo Grande, que concorre 
na mesma chapa como vice-
-presidente. A intenção do 
grupo com mais de 45 verea-
dores de diversas cidades do 
Estado é oxigenar o comando 
da associação.

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) ficou a cargo de 
julgar a ação que pede a 
anulação da reeleição da 
Mesa Diretora da Câmara 
de Campo Grande e do pre-
sidente, vereador Carlos 
Augusto Borges, o “Carlão”, 
do PSB. Eleito presidente 
em janeiro, o parlamentar 
teve apoio da Casa para ree-
leição em julho, com apenas 
sete meses à frente da Casa. 
O argumento era de que a 
reeleição antecipada daria 
seguridade para continuar 
os trabalhos. 

Após isso, o Partido Verde, 
presidido pelo advogado e en-
genheiro Marcelo Bluma, en-
trou com a ação de Arguição 
de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental, alegando 
inconstitucionalidade e ile-
galidade da reeleição e que 
esta fere o princípio repu-
blicano. “A reeleição do ve-
reador Carlão e dos outros 
membros da Mesa Diretora 
na mesma legislatura fere 
o princípio republicano. Ele 
foi eleito em 2020 para ve-
reador e depois eleito para 
presidente da Casa por dois 

anos, e ao mesmo tempo, já 
fizeram a reeleição para mais 
dois anos. Agora, imagine 
se ele é reeleito na próxima 
eleição e novamente eleito 
presidente da Câmara. Fica 
uma coisa consecutiva e sem 
alternância de poder e por 
isso fere a Constituição”, ex-
plica Marcelo Bluma.

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, pro-
tocolou dia 9 de setembro a 
procedência parcial da ação 
do Partido Verde para anular 
a reeleição da Mesa Diretora. 
Apesar disso, ele indeferiu 
a medida cautelar, que po-
deria suspender a eleição 
imediatamente. A relatoria 
do pedido no STF ficou para 
a ministra Cármen Lúcia. 
Bluma também destaca que 
o STF já tem decisões neste 
sentido e acredita que o julga-
mento seja realizado até o fim 
do ano, já que a ministra de-
cidiu adotar o rito abreviado 
para acelerar o julgamento.

O presidente do PV-MS diz 
ainda que a ação também 
pede que os membros da Mesa 
não possam concorrer aos 
mesmos cargos na próxima 

eleição. “Pedimos para que 
todos eles sejam impedidos de 
concorrer aos mesmos cargos. 
Por exemplo, com a anulação 
da reeleição, o Carlão não po-
deria concorrer a presidente, 
mas poderia tentar outro 
cargo. Com isso, fazemos com 
que o poder seja alternado.”

A ministra Carmen Lúcia 
pediu que a Prefeitura de 
Campo Grande, a Câmara e 
a Advocacia-Geral da União 
se manifestem a respeito da 
ação. “Acredito que haja o 
julgamento pela anulação da 
reeleição”, disse Bluma.

A Mesa Diretora é com-
posta pelos vereadores Dr. 
Loester (1º vice-presidente), 
Betinho (2º vice-presidente), 
Edu Miranda (3º vice-pre-
sidente), Delei Pinheiro (1º 
secretário), Papy (2º secre-
tário) e Ronilço Guerreiro (3º 
secretário).

O novo mandato só começa 
em janeiro de 2023, e o único 
que votou contra foi o vere-
ador André Luiz (Rede).

Em contato com o presi-
dente da Casa, o vereador 
Carlão não atendeu as liga-
ções. (AC)

Se depender do pensamento 
positivo do presidente regional 
do Progressistas, deputado 
Evander Vendramini, o partido 
vai eleger a ministra Tereza 
Cristina como senadora, ou até 
mesmo vice-presidente da Re-
pública, ao lado do presidente 
Jair Bolsonaro. A possibilidade 
de Tereza migrar para o PP 
é grande e o deputado afirma 
que aguarda a votação do Con-
gresso Nacional sobre a nova 
legislação eleitoral para iniciar 
o jogo rumo a 2022.

“Para nós seria uma honra 
muito grande a vinda da Tereza, 
por tudo o que ela representa 
em nível nacional e estadual. O 
nome dela para qualquer par-
tido e principalmente com a 
gente é uma forma de valori-
zação de um trabalho que vem 
sendo feito no partido. A vinda 
da ministra fará com que o 
partido cresça mais ainda e vai 
trazer novos filiados e alianças. 
Ouvir falar que ela pretende 
disputar para o Senado, mas 
hoje o nome dela transcende até 
para governadora e até mesmo 
para vice-presidente ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro”, diz 
o deputado, que destaca o cres-
cimento do PP com 2 deputados 
estaduais, 4 prefeitos e mais de 
30 vereadores desde a gestão 
iniciada em 2019. 

Para ele, a filiação do pre-
sidente Jair Bolsonaro poderia 
mudar todo o planejamento do 
partido com a possibilidade até 
mesmo de lançar candidato 
a governo. “Essa construção 
passa pela reforma política e 
precisamos saber das regras, se 
vai ter coligação ou não, e temos 
de ter candidaturas próprias. Os 
nomes que poderão vir ao par-
tido podem chegar a disputar ao 

Folhapress

O governador de São Paulo, 
João Doria, se inscreveu, nessa 
segunda-feira (20), nas prévias 
presidenciais do PSDB fazendo 
críticas aos governos do PT e 
afirmando que o antipetismo 
será predominante em sua 
eventual campanha à Presi-
dência da República.

Doria também alfinetou o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro, mas de forma 
menos incisiva.

As prévias tucanas estão 
acirradas entre Doria e o go-
vernador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite. Ambos são 
defensores do impeachment 
de Bolsonaro – posição recha-
çada por boa parte da bancada 
de deputados do PSDB, que 
hesita em fazer parte da opo-
sição por depender de votos 
de bolsonaristas e verbas do 
governo federal.

Durante a manhã, Doria 
foi o primeiro tucano a se 
inscrever nas prévias, na 
sede do PSDB em Brasília. 
Também devem concorrer 
o senador Tasso Jereissati 
(CE) e o ex-prefeito de Ma-
naus Arthur Virgílio.

Ao fazer sua inscrição, 
Doria leu uma carta à nação 
em que faz críticas diretas 
aos ex-presidentes Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) e 
Dilma Rousseff (PT) e indi-
retas a Bolsonaro.

“Os governos de Lula e 
Dilma representaram a cap-
tura do Estado pelo maior 
esquema de corrupção do 
qual se tem notícia na his-
tória do país. Fazer políticas 
públicas para os mais pobres 
não dá direito, a quem quer 
que seja, de roubar o dinheiro 
público. Os fins não justificam 
os meios”, disse Doria.

Questionado se o anti-
petismo fará parte de sua 
campanha, Doria afirmou 
que sim. “Esse antipetismo 
será predominante dentro da 
nossa campanha, com muita 
clareza”, disse.

Em referência velada a 
Bolsonaro, o tucano afirmou 
que “os tempos são de retro-
cesso”. “Retrocesso institu-
cional, democrático, econô-
mico, ambiental, social, polí-
tico e moral. Nossas institui-
ções têm sido atacadas, mas 
dão provas de independência 
e coragem ao defenderem o 
que temos de mais sagrado: 
respeito à Constituição, ao 
Estado democrático de Di-
reito, com eleições livres, 
diretas e com voto eletrô-
nico.” Ao fim da carta, voltou 
a fazer críticas implícitas a 
Boslonaro e ao PT.

Partido Verde moveu 
ação contra a eleição 
antecipada da Mesa 
Diretora da Câmara

cargo de governo com certeza. 
Tudo pode mudar e teremos 
reunião com a nacional em 
outubro. Vamos fazer grandes 
fechamentos agora, como a pos-
sível vinda da ministra, depu-
tados e até do presidente. Até 
porque precisamos antecipar 
o quadro para fomentar as fi-
liações. Quem está sem partido 
vai querer saber qual é a regra 
do jogo e quem vai disputar a 
eleição para estadual ou federal 
para ver se tem chance real.”

Vendramini destaca que o 
partido é plural e que fez 
convites diversos na Assem-
bleia Legislativa. O deputado 
Coronel David, que está sem 
partido, só migra se Bolsonaro 
também se filiar. 

A volta das coligações não 
é benéfica para o Brasil, diz 
o deputado. Ele é a favor de 
fusões de partidos pequenos. 
“Acho que ter menos partidos 
é melhor, ao menos seis que 
representem. Por exemplo, 
pessoas que representam o 
centro, a esquerda e a ex-

trema-esquerda e a direita e a 
extrema-direita. Acredito que 
os partidos poderiam se juntar 
em um só.”

Questionado se nomes como 
o da senadora Simone Tebet 
(MDB) e Luiz Henrique Man-
detta (DEM) possuem muscu-
latura para enfrentar Bolso-
naro nas urnas, o progressista 
afirma que tem respeito pela 
história política dos dois, mas 
que não acredita na hipótese. 
Ele aposta mais uma vez em 
Tereza Cristina, e até mesmo se 
Bolsonaro vier a perder o man-
dato. “Temos grandes nomes, 
mas acho que único que temos 
no Estado e que poderia alçar 
esse voo seria o da ministra Te-
reza Cristina, por conta da pro-
jeção nacional e do trabalho que 
tem feito. E com todo respeito à 
Simone e ao Mandetta, acho que 
se tivesse alguém que pudesse 
disputar seria a ministra. Ou 
no caso de inviabilizar uma 
candidatura do presidente, ela 
substituiria perfeitamente. E de 
preferência pelo PP.”(AC)

STF avalia anulação de eleição da Mesa 
Diretora da Câmara de Campo Grande Deputado Evander 

Vendramini é o 
presidente estadual 
do PP e acredita que 
Tereza Cristina vai 
migrar para a sigla

Bruno Araújo 
recebe 
inscrição do 
governador 
de São Paulo, 
João Doria, 
nas prévias 
tucanas

Vereador Bicão 
encabeça chapa 
com Coringa

Na eleição, só quem pode 
votar e ser votado são verea-
dores das 45 Câmaras aptas 
e filiadas.

Para Bicão é essencial a 
união de parlamentares de 
todas as regiões do Estado 
para que se estabeleça uma 
renovação e integração entre 
parlamentares da Capital e 
do interior, o parlamentar 
está confiante. “A alternância 
de poder é fundamental em 
qualquer processo democrá-
tico. Nossa chapa é descen-
tralizadora e tentamos repre-
sentar todos os municípios. 
Eu chegue a fazer parte do 
conselho fiscal na gestão do 
atual presidente, mas pedi 
para sair após perceber di-
versas irregularidades, falta 

de documentos fiscais e outros 
fatores graves de transpa-
rência. Eu quero mudar isso.”

Propostas
Entre as propostas, o ve-

reador promete arrumar a 
casa, pagar as contas, re-
colher impostos e deixar a 
União completamente lega-
lizada. Ele pretende montar 
uma diretoria somente com 
mulheres e outra com in-
dígenas, além disso quer 
criar plano de saúde mé-
dico-odontológico e fazer 
parceira com o Hospital de 
Amor de Barretos.

Bicão também cita a pre-
tensão de terminar as obras do 
hotel de trânsito e anfiteatro 
iniciadas na sede, auxiliar 

parlamentares em produção 
de documentos e projetos.

Chapa concorrente
A outra chapa é composta 

pelo vereador Jeovani Vieira 
dos Santos (PSDB, Jateí), o 
qual está no quarto mandato 
como presidente da União. 

A eleição foi judicializada 
no primeiro semestre com 
pedido de afastamento de 
Jeovani por suspeitas de ir-
regularidades à frente da 
gestão. Além disso, o número 
de vereadores infectados 
com a COVID-19 no mês de 
março também foi um motivo. 

Em consecutivas tenta-
tivas de contato com Jeo-
vani as chamadas não foram 
atendidas. 
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Combustíveis

CPI-COVID-19

Congresso

Vinte governadores desmentem Bolsonaro e 
dizem que não aumentaram ICMS da gasolina

Renan adia relatório da CPI da COVID 
após suspeitas sobre Prevent Senior

De Pedro Tobias, ex-presidente do PSDB-SP, sobre atitudes do 
partido contra o ex-governador Geraldo Alckmin, seu aliado

Vamos ter saudade do Quércia. O 
PSDB em São Paulo acabou. Estão 
prometendo tudo para todo mundo

Tucano raiz
A pesquisa Datafolha para o governo de SP mostra o desafio 

que o PSDB terá para fixar junto ao eleitor que Rodrigo Garcia 
será seu representante na urna. Geraldo Alckmin, de saída 
da legenda, obtém 48% entre os simpatizantes do partido. Já 
Garcia, no cenário sem o ex-governador, fica com apenas 9% 
dos votos tucanos, bem atrás de Márcio França (PSB), com 
34%, e Guilherme Boulos (PSOL), que marca 21%. O atual vice-
governador empata com Fernando Haddad (PT), com 7%.

Cautela 
Geraldo Alckmin chega a 35% entre os que consideram 

ótimo ou bom o governo de João Doria. Isso poderá exigir que 
ele calibre bem os ataques à administração do ex-pupilo e atual 
adversário político na campanha.

Em família 
O Datafolha mostrou como os eleitorados de Fernando 

Haddad (PT) e Guilherme Boulos (PSOL) se confundem. O 
ex-prefeito chega a 22% de apoio entre psolistas em um dos 
cenários testados, enquanto o líder sem-teto obtém até 18% 
entre petistas. A pesquisa deverá reanimar as conversas sobre 
uma união eleitoral entre os dois.

Apelo 
Os 6% obtidos pelo ministro Tarcísio Gomes na pesquisa, em 

empate técnico com Rodrigo Garcia, vão aumentar a pressão 
dos bolsonaristas para que o titular da Infraestrutura se 
candidate ao Bandeirantes. Ele tem dito que prefere tentar o 
Senado.

Supera 
Membros da direção do PT dizem não ver relevância 

em retomar a discussão sobre a facada em Jair Bolsonaro. 
Mais ainda, creem que o debate só favorece o presidente. 
Parlamentares do partido têm repercutido a tese de que 
o ataque foi encenado, em razão do novo documentário 
“Bolsonaro e Adélio, Uma Fakeada no Coração do Brasil”.

Tiro no pé 
“Requentar isso só ajuda o Bolsonaro. Não podemos ficar 

dando munição a ele. Temos de ter outra pauta”, diz José 
Guimarães (CE), vice-presidente do PT. Outros integrantes 
da direção têm argumentado no mesmo sentido, mas 
reservadamente.

Largada 
O PT do Rio Grande do Sul antecipou-se aos demais partidos 

de esquerda e lançou o nome do deputado estadual Edegar 
Pretto como seu candidato a governador no ano que vem. A 
escolha uniu os dois principais caciques da sigla no estado, que 
no passado frequentemente disputaram a hegemonia interna, 
os ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro.

Veja só 
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, apresentou 

projeto de lei que propunha o chamado “passaporte da vacina” 
na rede de ensino pública quando era deputado federal, em 
2019. O presidente Jair Bolsonaro vem atacando gestores 
que exigem comprovante de vacinação contra COVID-19 para 
frequentar espaços públicos e privados.

Restrição 
O projeto de Faria, atualmente licenciado do mandato de 

deputado pelo Rio de Grande do Norte, determinava que a 
carteira de vacinação fosse requisito para matrícula escolar em 
todos os níveis de educação e nas universidades quando o aluno 
fosse menor de idade.

Veja bem 
O ministro afirmou ao Painel que o contexto na ocasião era 

outro, pré-pandêmico, e que o projeto de lei tratava de vacinas 
obrigatórias. O texto não chegou a ser votado em plenário na 
Câmara.

Fazer amigos 
Depois de enviar avião da FAB para ir buscar o presidente 

de Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, para uma visita oficial 
ao Brasil, Jair Bolsonaro tenta convencer outro líder africano a 
vir ao país. Ele enviou em 31 de agosto uma carta ao presidente 
do Quênia, Uhuru Kenyatta, sugerindo que ele agende viagem 
ao Brasil.

Passa em casa 
“Estou convencido de que a visita de Vossa Excelência 

representará oportunidade valiosa para fazermos avançar o 
comércio, a cooperação e o entendimento mútuo entre Brasil e 
Quênia”, afirma Bolsonaro na carta. Ainda não houve resposta 
do líder africano ao convite.

Memória 
O Centro Ruth Cardoso, dedicado à antropóloga e primeira-

dama que morreu em 2008, estreou nessa segunda (20) seu 
novo site (centroruthcardoso.org.br). A entidade foi criada em 
2009, com a missão de preservar a memória e a obra acadêmica 
de Ruth, além de fomentar debates sobre políticas sociais e 
ciências humanas.

Folhapress

Após sofrer derrota e não 
conseguir manter a validade 
de uma MP (medida provi-
sória) que limitava a remoção 
de conteúdos em redes sociais, 
o presidente Jair Bolsonaro 
decidiu enviar ao Congresso 
proposta que segue a mesma 
linha. Agora, no entanto, o 
texto foi apresentado em for-
mato de projeto de lei, que não 
tem efeito imediato e só passa 
a valer se for aprovado pelos 
deputados e senadores.

A MP havia sido rejeitada 
e devolvida ao governo pelo 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e suspensa 
por decisão liminar do STF 
(Supremo Tribunal Federal).

O anúncio da nova tenta-
tiva foi feito pela Secretaria de 
Comunicação Social da Pre-
sidência da República no do-
mingo (19).

Segundo o órgão, o projeto 
tem o objetivo de garantir di-
reitos dos brasileiros nas redes. 

Mônica Bergamo/Folhapress

Um grupo de 20 governa-
dores assinou no domingo (19) 
uma carta que desmente as 
acusações do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de que 
seriam eles os responsáveis 
pelo aumento no preço dos com-
bustíveis nos estados.

“Os governadores dos entes 
federados brasileiros signatá-
rios vêm a público esclarecer 
que, nos últimos 12 meses, o 
preço da gasolina registrou 
um aumento superior a 40%, 
embora nenhum estado tenha 
aumentado o ICMS incidente 

sobre os combustíveis ao 
longo desse período”, afirmam 
no documento.

“Essa é a maior prova de 
que se trata de um problema 
nacional, e, não somente, de 
uma unidade federativa. Falar a 
verdade é o primeiro passo para 
resolver um problema”, seguem.

A manifestação reuniu gover-
nadores de diversos partidos, 
como Flávio Dino (PSB-MA), 
Ronaldo Caiado (DEM-GO), Rui 
Costa (PT-BA), Cláudio Castro 
(PL-RJ), Romeu Zema (Novo-
-MG), Eduardo Leite (PSDB-RS) 
e Ibaneis Rocha (MDB-DF) e de 
Reinaldo Azambuja (PSDB-MS).

O presidente tem sido cons-
tantemente cobrado pelo alto 
valor dos combustíveis e do 
gás de cozinha, que tiveram 
aumentos recorde desde o ano 
passado. Em alguns locais, o 
litro da gasolina já chega a R$ 7, 
enquanto o botijão de gás de co-
zinha está em torno de R$ 100.

Bolsonaro costuma respon-
sabilizar a política de aumentos 
do ICMS, aplicada pelos gover-
nadores, como principal fator 
de alta no preço dos combustí-
veis, uma argumentação que foi 
contestada por deputados em 
audiência na semana passada.

O governo chegou a enviar 

um projeto de lei ao Con-
gresso para tentar mudar as 
regras do ICMS, mas o texto 
não foi adiante. O discurso 
do presidente começou a pro-
vocar questionamentos até 
de governadores identificados 
com o governo.

Os aumentos do preço da 
gasolina vêm pressionando o 
IPCA (índice oficial de preços). 
Em agosto, o índice avançou 
0,87%, a maior taxa em 21 anos. 
Oito dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados 
pelo IBGE subiram em agosto, 
com destaque para o segmento 
de transportes. 

Relator da CPI da COVID, 
o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) afirmou ontem (20) 
que a apresentação do rela-
tório à comissão, inicialmente 
prevista para o fim desta se-
mana, deve ser adiada para o 
início de outubro.

Segundo ele, isso aconte-
cerá em função de “desdo-
bramentos óbvios dos últimos 
dias”. Na última sexta (17), a 
Polícia Federal realizou ope-
ração de busca e apreensão 
de documentos em endereços 
da Precisa Medicamentos, uma 
das empresas investigadas 
pela CPI por supostas irregu-
laridades na negociação de 
vacinas com o governo federal. 
Além disso, uma reportagem da 
GloboNews revelou um dossiê 
assinado por médicos da Pre-
vent Senior afirmando que a 

operadora de saúde ocultou 
mortes de pessoas tratadas 
com hidroxicloroquina contra 
a COVID-19.

Esses acontecimentos, 
segundo Calheiros, devem 
prolongar os trabalhos da co-
missão por mais uma ou duas 
semanas, para que pelo menos 
mais seis depoimentos sejam 
realizados pela comissão. 
Pedro Batista Júnior, diretor-
-executivo da Prevent Senior, 
seria ouvido pela comissão 
na última quarta (15), mas 
afirmou não ter sido avisado a 
tempo e faltou ao depoimento. 
Com isso, a oitiva deve ser rea-
lizada nessa quarta-feira (22).

“A partir de quinta-feira, es-
taremos em condições de apre-
sentar a qualquer momento o 
relatório à conclusão da CPI. 
Mas há um esforço, e é preciso 

Jair Bolsonaro 
desembarca  em 
Nova York
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“As provedoras das plataformas 
terão de apresentar justa causa 
para excluir e remover conte-
údos e usuários”, disse.

A secretaria afirmou que 
a medida não impede a re-
moção de conteúdos e perfis, 
“apenas combate as arbitra-
riedades e as exclusões in-
justificadas e duvidosas, que 
lesam os brasileiros e suas 
liberdades”. Argumenta ainda 
que a ideia é evitar que “perfis 
idôneos recebam, de forma 
injusta, o mesmo tratamento 
de criminosos”.

Além de não ter vigência 
imediata, como as MPs, o 
projeto de lei também deve 
encontrar ambiente hostil no 
Legislativo, especialmente no 
Senado, que vem impondo der-
rotas a Bolsonaro.

Na última terça-feira (14), 
Pacheco devolveu ao governo 
a medida provisória que tra-
tava do tema.

Ao fazer o anúncio, Pacheco 
evitou comentários políticos a 
respeito da devolução. Apenas 

leu o ato jurídico que assina, 
no qual afirma que a MP pro-
movia “alterações inopinadas 
ao Marco Civil da Internet” e 
gerava “considerável insegu-
rança jurídica”.

Ele também lembrou que o 
assunto tratado na MP já é 
discutido no projeto de lei sobre 
fake news, aprovado pelo Se-
nado em 2020 e atualmente em 
tramitação na Câmara. Assim, 
de acordo com o presidente 
Pacheco, a edição da medida 
“revela a manifesta tentativa 
de suplantar o desenvolvimento 
do devido processo legislativo”.

Assinada por Bolsonaro na 
véspera dos atos de 7 de se-
tembro, a MP alterava o Marco 
Civil da Internet para impedir 
que as redes sociais decidam 
sobre a exclusão de contas ou 
perfis apenas com base nas 
próprias políticas de uso.

O texto foi publicado em uma 
edição extra do Diário Oficial 
da União e criticado por parla-
mentares e por organizações da 
sociedade civil.

Ao se manifestar em uma 
ação de partidos políticos que 
contestavam a MP, o procu-
rador-geral da República, Au-
gusto Aras, pediu ao STF a sus-
pensão da medida provisória.

No mesmo dia do anúncio de 
Pacheco, a ministra Rosa Weber, 
do STF, concedeu liminar para 
sustar os efeitos da MP. A magis-
trada é relatora de uma série de 
ações de partidos políticos que 
contestam o texto.

“Defiro o pedido de medida 
cautelar para suspender, na 
íntegra, a eficácia da MP”, de-
cidiu a ministra, que pediu ao 
presidente do Supremo, Luiz 
Fux, o envio da matéria para 
sessão virtual extraordinária do 
STF. Com a decisão de Pacheco, 
no entanto, as ações devem 
perder objeto.

Rosa destacou que a ma-
téria, considerada por ela de 
“elevadíssima complexidade”, 
deve ser discutida no Legisla-
tivo, “o locus adequado para 
discussão, elaboração e desen-
volvimento”.

reconhecê-lo, em função de 
desdobramentos óbvios dos úl-
timos dias, de que nós podemos 
ter mais uma ou duas semanas 
de trabalho”, disse o relator.

Calheiros reforçou que o 
relatório estará pronto a partir 
dessa quinta-feira (23), mas 
que “com certeza” sua leitura 
não será realizada nesta se-
mana. “Por enquanto, estamos 
acessando as últimas informa-

ções e ainda vamos colher os 
depoimentos.”

O senador também adiantou 
que o relatório final não deve 
trazer novidades no que diz 
respeito às suspeitas apre-
sentadas pelo ex-governador 
do Rio Wilson Witzel de que 
o verdadeiro “dono” dos hos-
pitais federais do Rio de Ja-
neiro seria Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ).(Folhapress)

Lei só passará a valer se for aprovada pelos deputados e senadores

Senador Renan 
Calheiros é o relator da 
CPI da COVID 

Jefferson Rudy/Agência Senado

Bolsonaro envia 
projeto similar à 
MP das fake news 
rejeitada por Pacheco
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Adolescentes

Pandemia Imunização

Estado reduz intervalo e vai aplicar 
segunda dose com 12 semanas 

Municípios ampliam eficiência na imunização 

Vacinados em 
outras cidades 
recebem reforço 
na Capital

Rafaela Alves 

Os avanços nos trabalhos 
de vacinação possibilitaram, 
segundo o Cosems-MS (Con-
selho de Secretários Munici-
pais de Saúde de Mato Grosso 
do Sul), pelo menos, seis mu-
nicípios de Mato Grosso do Sul 
não registrarem casos posi-
tivos para o novo coronavírus 
há 60 dias. Como é o caso de 
Caracol, distante quase 400 
km da Capital. Além disso, 
após alcançar a “tão sonhada” 
imunidade de rebanho no úl-
timo fim de semana, a meta 
agora da SES (Secretaria de 
Estado de Saúde) é bater o 
índice de 80% da população 
vacinável, ou seja, maior de 18 
anos, com a segunda ou dose 
única até outubro. 

De acordo com o Cosems-

-MS, diversos municípios já 
não registram mais novos 
casos da COVID-19 há dias. 
Como é o caso de Caracol, que 
há mais de 60 dias não registra 
casos da doença. Além disso, 
os municípios de Figueirão, 
Juti, Jaraguari e Novo Hori-
zonte do Sul estão há mais de 
30 dias sem novos casos da 
doença e Antônio João há mais 
de 20 dias.

Vale ressaltar que Caracol 
é um dos 13 municípios que 
participaram do estudo da 
vacinação em massa da popu-
lação maior de 18 anos feito na 
região de fronteira. 

Para o presidente do Co-
sems-MS, Rogério Leite, a 
redução dos números repre-
senta vidas. “É uma imensa 
felicidade ver estes números, 
estamos em constante cons-

trução, às vezes temos cho-
ques de ideias, pois apesar 
de estarmos dentro do mesmo 
Estado cada cidade possui 
sua peculiaridade, mas com 
diálogo e respeito seguimos 
juntos com o mesmo propó-
sito”, disse. 

Celebrando a marca de imu-
nização consolidada em Mato 
Grosso do Sul, o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, destacou que os dois 
índices, 70 e 80%, são defen-
didos por especialistas. “Há 
quem diga que com 70% já se 
alcança a imunidade coletiva 
e outros especialistas falam 
em 80%, então agora queremos 
chegar a esse índice até o início 
do mês que vem”, explicou. 

Além de avançar na vaci-
nação, Resende afirmou que 
está ansioso pelo dia em que 

Mato Grosso do Sul altera 
a vacinação em adolescentes 
e passa a aplicar a segunda 
dose da vacina da Pfizer com 
prazo de 12 semanas e não 
mais com intervalo de 21 dias 
como estava sendo feito. 

Conforme o secretário es-
tadual de Saúde, Geraldo 
Resende, a decisão foi to-
mada após o anúncio feito na 
semana passada pelo Minis-
tério da Saúde de restringir a 
vacinação apenas para ado-
lescentes com comorbidades. 

Vale ressaltar que o Es-
tado optou por manter a 
vacinação em adolescentes 
com idades entre 12 e 17 
anos, mesmo sem comor-
bidades, e que a mudança 
ocorre apenas no prazo para 
aplicação da dose de reforço 
no grupo.

“Estamos mudando o 
aprazamento para 12 se-
manas para desfazer essa 
situação que o Ministério da 

Saúde criou e que trouxe des-
conforto a toda a população 
e aos secretários de Saúde, 
com a suspensão da vaci-
nação nos adolescentes sem 
comorbidades”, explicou. 

Geraldo ressaltou ainda 
que os Conselhos Nacionais 
de Secretários Estaduais 
e Municipais estão cons-
truindo uma solicitação ao 
Ministério da Saúde para 
que a pasta reveja a decisão 
tomada. “Decisão essa que 
contrariou todos nós, secre-
tários”, afirmou.

Novos lotes 
O Estado recebeu do Mi-

nistério da Saúde, entre 
sábado (18) e ontem (20), 
quatro novas remessas so-
mando 277.330 doses de 
vacina contra o novo co-
ronavírus.Do total, 133.380 
doses são da Pfizer, 1.900 da 
Janssen, 35.250 da Astra-
Zeneca e 106.800 doses da 

CoronaVac. As vacinas serão 
distribuídas aos municípios 
durante a manhã desta terça-
-feira (21), na Coordenadoria 
Estadual de Vigilância Epi-
demiológica.

De acordo com o secre-
tário estadual, todas as 
doses da AstraZeneca serão 
destinadas para aplicação da 
segunda dose. Alguns muni-
cípios, por falta da vacina, 
chegaram a fazer a intercam-
bialidade e aplicaram outro 
imunizante para completar 
o ciclo vacinal. 

“Grande quantidade da 
Pfizer também será desti-
nada para segunda dose, 
e da CoronaVac, além de 
distribuir uma porcentagem 
para os 79 municípios, 80 
mil doses ficaram em es-
toque e serão remanejadas 
conforme demanda dos mu-
nicípios para aplicação da 
primeira e segunda doses”, 
explicou. (RA)

Mariana Ostemberg

Quem tomou a segunda 
dose da vacina contra a 
COVID-19 em outros municí-
pios e aguarda para receber 
a terceira aplicação já pode 
fazer o cadastro no sistema 
de identificação prévia, que 
foi liberado pela prefeitura 
ontem (20).

Agora, o acesso é feito 
pelo endereço web vacina.
campogrande.ms.gov.br. É 
necessário escolher o menu 
“primeiro acesso” e, sele-
cionar o perfil por idade, e 
clicar em “continuar”.

Segundo a Sesau, no pri-
meiro campo para preen-
chimento o usuário deverá 
assinalar a opção SIM, refe-
rente ao cadastro da dose de 
reforço, e preencher os de-
mais dados pessoais. Ao fim, 
é necessário dar algumas 
informações a respeito da 
primeira e segunda doses e 
o nome do vacinador. Estas 
informações devem estar dis-
poníveis nos comprovantes 
de vacinação, por exigência 
do Ministério da Saúde.

Caso a pessoa tenha to-
mado a primeira dose em 
Campo Grande e a segunda 
em outro município, basta 
acessar o perfil já criado 
no sistema de identificação, 
clicar no menu “Meus 
Dados” e habilitar o pre-
enchimento dos dados sele-
cionando a opção “Sim” no 
botão “Cadastro para Dose 
de Reforço”.

SERVIÇO: Mais informações 
podem ser obtidas nos telefones: 
(67) 2020-2207 e 2020-1655.

Com imunidade coletiva, SES quer bater nova meta de 80% em outubro 

MS possui seis municípios sem 
casos de COVID-19 há até 60 dias

Ontem (20), ainda conforme 
o boletim epidemiológico, 
apenas um município do Estado, 
Bandeirantes, estava com o ín-
dice de eficiência da vacinação 
abaixo da meta de 90%. Na 
última quinta-feira (16) eram 
cinco municípios: Bandeirantes, 
Dourados, Eldorado, Rio Bri-
lhante e Paranaíba.

Conforme o secretário de 
Saúde de Bandeirantes, Jair 
Pereira, a dificuldade na cidade 
está justamente em conseguir 
aplicar a segunda dose na po-
pulação. Mas que, durante o 

fim de semana, doses foram 
aplicadas. O índice, que estava 
em 82% na última quinta-feira 
(16), ontem estava em 85%. 

“Conseguimos fazer apli-
cação de 30 doses entre pri-
meira e segunda dose neste 
fim de semana e por isso au-
mentamos um pouco nosso 
índice. Mas a nossa dificuldade 
está em conseguir aplicar a 
segunda dose no público entre 
20 e 40 anos”, disse. 

Inclusive, ele afirmou que 
vai prestar todo o apoio neces-
sário a Bandeirantes para que 

possa atingir a meta de 90% 
como os demais 78 municípios 
de Mato Grosso do Sul. 

Dourados, que na quinta-
-feira estava com 87% de efi-
cácia, nessa segunda-feira 
estava com a meta atingida, 
90,44%, e o secretário adjunto 
de Saúde e coordenador da Imu-
nização de Dourados, Edvan 
Marcelo Marques, garantiu que 
o mutirão “Virada da Vacina” 
feito no fim de semana ajudou. 

“Sem dúvida nós temos a 
preocupação de sempre au-
mentar o nosso número de va-

cinados e consequentemente 
termos números satisfatórios 
e que tangem o cumprimento 
de metas. 

A ação de sábado foi fun-
damental. Essas 6,1 mil pes-
soas, as quais foi possível 

imunizar, contribuíram de 
forma direta e sobremaneira 
para que Dourados pudesse, 
sim, mais uma vez, estar 
graduado como um dos mu-
nicípios cumpridores de meta 
do Estado”, afirmou.

Cidades do Estado  
ampliaram os níveis de 
aplicação após o apelo 
de autoridades

Secretário Geraldo 
Resende espera avançar 
na 3ª dose da vacina e  
imunização de jovens

Valentin Manieri
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anunciará pouquíssimos novos 
casos no Estado e nenhuma morte 
em decorrência da COVID-19. 
“Por isso precisamos avançar 
cada dia mais na vacinação, para 
que possamos anunciar cada dia 
menos novos casos e mortes no 
Estado. Não vejo a hora de anun-
ciar que Mato Grosso do Sul 
não registrou nenhuma morte”, 
assegurou.

Com a vacinação, o Estado já 
vem apresentando redução nos 
números relacionados ao coro-
navírus, como o de pessoas inter-
nadas. Conforme o boletim epi-

demiológico de ontem (20), Mato 
Grosso do Sul estava com 149 
pacientes internados. Do total, 56 
em leitos clínicos e 93 em UTIs. 
Mas, durante o pico da doença, 
entre os meses de maio e junho, 
o Estado chegou a ter mais de 1,3 
mil pacientes. 

A fila de espera por um leito, 
que nessa segunda-feira estava 
com dois pacientes, já chegou a 
ter mais de 200. O Estado pre-
cisou até transferir pacientes 
para outros estados da Fede-
ração, como Rondônia e São 
Paulo, por falta de leitos. 

MS segue contrariando 
o Ministério da Saúde e 
mantém a aplicação da 
vacina em adolescentes 

Valentin Manieri
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Clima Dia da Árvore

Cidade é destaque entre regiões mais arborizadas

Fim do outono é marcado por 
baixa umidade do ar e queda nos 
níveis de água do Rio Paraguai

O Rio Paraguai 
vivencia a pior e mais 
longa seca da história 
do Pantanal, com graves 
consequências para o 
bioma local, segundo 
a Sala de Crise do 
Pantanal. No Estado, o 
rio apresenta os piores 
índices, estando com 48 
centímetros a menos que 
no mesmo período de 
2020, em Porto Murtinho.

No boletim dessa 
segunda-feira (20), 
elaborado pela Sala 
de Situação do Imasul 
(Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso 

do Sul), a régua de Porto 
Murtinho marcava 106 
centímetros, sendo que 
no mesmo dia, em 2020, 
marcava 154. 

Em Ladário a 
situação é ainda pior. 
Na mesma data, em 
2020, a régua marcava 
19 centímetros, ao passo 
que hoje chega a -16 cm. 
Natálio Abrahão informa 
que a evaporação da 
água nas bacias foi de 
140 ml por hora em cada 
metro quadrado do Rio 
Paraguai, ou seja, em 
dez horas o rio perdeu 
1,4L de água por metro.

Volume hídrico atinge níveis críticos

Se Campo Grande 
tem viveiro próprio 
em plena área urbana 
da cidade, dona 
Elvecy Fernandes, de 
66 anos, tem parcela 
de contribuição 
nisso. Cansada do 
vazio no canteiro 
da Avenida Fábio 
Zahran, bem em frente 
do local onde mora, 
na Vila Carvalho, a 
aposentada resolveu 
dar cara nova à área. 

“Eu olhava e via 
que não tinha nada, 
só o mato que vira e 
mexe ficava grande 
e feio”, conta. Com 
ajuda de um vizinho, 
Elvecy limpou e 
adubou o terreno, 
comprou mudas em 
uma feira e passou a 
plantar. 

Hoje, quatro 
anos depois de a 
primeira muda de 
poncã ser plantada, 
a loucura do vaivém 
de veículos contrasta 
com a sensação 
de tranquilidade 
proporcionada por 
sombra e frutas das 
dezenas de árvores 

que agora dão vida 
ao trecho da Fábio 
Zahran.

Na lista, o 
“cantinho” da 
aposentada tem pés 
de pitanga, romã, 
jabuticaba, mamão, 
goiaba, amora, lichia 
e variados tipos de 
manga, inclusive uma 
que veio do Haiti. 
“Minha alegria é olhar 
aqui do meu quintal 
e ver as pessoas 
parando para pegar 
as frutas. As crianças 
adoram e isso me 
deixa feliz”, relata.

A ideia deu tão 
certo que dona Elvecy 
inspirou vizinhos, que 
começaram a fazer o 
mesmo na extensão do 
canteiro. Aprendizado 
em vida que a amante 
das árvores quer 
deixar como legado. “A 
última que plantei foi 
um abricó-de-macaco 
que demora sete anos 
para dar flor. Se eu 
não estiver mais aqui 
quando florescer, sei 
que alguém vai olhar 
e se lembrar de mim”, 
completa.

Bom exemplo 

Destino de City 
Tour é Museu José 
Antônio Pereira

Prefeitura lança 
licitação para 
asfaltar Nova Lima

Clínica é eleita a 
realizar até 600 
castrações por mês

HR cria bosque 
para homenagear 
seus colaboradores 

O Museu José Antônio 
Pereira, em Campo 
Grande, é o destino do 
City Tour, nesta terça-feira 
(21). O objetivo é que seja 
feita uma visita no local 
durante a 15ª edição do 
Primavera dos Museus, 
um evento coordenado 
pelo Ibram (Instituto 
Brasileiro de Museus), 
que acontece todo ano 
em todos os Museus 
Nacionais. A programação 
é realizada pela Prefeitura 
de Campo Grande, por 
meio da Sectur (Secretaria 
de Cultura e Turismo). 
Para participar, é preciso 
chegar com antecedência 
no ponto de embarque, na 
Avenida Afonso Pena, em 
frente da Cidade do Natal. 
O ônibus sairá às 8h. (MO)

Foram lançadas duas 
licitações para a conclusão 
das obras no bairro Nova 
Lima. O certame foi 
publicado ontem (20) e 
prevê a execução de 28,4 
km de asfalto, além de 
2,5 km de recapeamento. 
Segundo a prefeitura, vão 
ser asfaltadas 31 ruas 
e recapeadas outras 6, 
abrangendo o quadrilátero 
das ruas Zulmira Borba, 
Cônsul Assaf Trad, Gualter 
Barbosa e Lino Vilachá. 
São duas concorrências 
públicas, para terminar a 
pavimentação do bairro. As 
propostas das empresas 
serão abertas dia 25 de 
outubro (etapa C) e 26 
de outubro (etapa D). As 
obras estão programadas 
para começar no primeiro 
trimestre de 2022. (MO)

Começam hoje (21) a 
ser realizadas as primeiras 
castrações de cães e 
gatos, após a Prefeitura de 
Campo Grande credenciar 
uma clínica veterinária 
localizada no bairro Monte 
Castelo, na Capital, para 
realizar os procedimentos. 
A expectativa é de que 
sejam realizadas 600 
castrações mensais, 
prioritariamente para 
ONGs (organizações 
não governamentais) e 
protetores independentes 
que estejam cadastrados 
no Combea (Conselho 
Municipal de Bem-Estar 
Animal). (MO)

Oito mudas de ipê serão 
plantadas no Bosque 
do HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso 
do Sul). Cada árvore vai 
representar e homenagear 
colaboradores da unidade 
que morreram vítimas 
da COVID-19. O Arte e 
Terapia Bosque Dr. Virgílio 
Gonçalves Souza Junior 
foi idealizado pelo próprio 
médico pediatra que não 
resistiu à doença. Segundo 
o hospital, ele chegou 
a procurar a prefeitura 
para criar a área. Após 
morrer, a unidade decidiu 
colocar a ideia em prática. 
No local, além dos ipês, 
serão plantadas 30 mudas 
de espécies frutíferas: 
pitanga, acerola, goiaba, 
jabuticaba, amora, romã e 
nêspera. (MO)

Clayton Neves 

Nos úl-
timos três anos 
Campo Grande 
ganhou mais de 
50 mil árvores 
na paisagem já 
conhecida por 
abrigar o verde 
em suas ruas. 
Apesar de não 
haver números 
a t u a l i z a d o s , 
pela média de 
plantios, estima-
-se que passa de 
310 mil o total na 
área urbana da 
cidade, tornando 
privilégio para o 
campo-grandense 
morar na Capital 
que, por dois 
anos consecutivos, ganhou 
prêmio internacional por 
ser uma das cidades mais 
arborizadas do mundo. 

De acordo com balanço 
da Semadur (Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente e Gestão Urbana), 
de 2017 a 2020 a prefeitura 
plantou 49.738 mudas pelas 
sete regiões da cidade. O 
número de novas árvores 
é ainda maior pelo plantio 
feito por ONGs (organi-
zações não governamen-
tais) e pelo setor privado. 
A área do Segredo, onde 
ficam bairros como o Nova 
Lima, José Abrão e Santa 
Luzia, foi a que mais foi 
arborizada, com um total 
de 15.367 plantios. 

Em seguida, aparece a 
região do Prosa, onde ficam 
o Jardim Autonomista, Chá-
cara Cachoeira e Carandá 
Bosque, que ganhou 10.474 
mudas. Pelo levantamento, 
o lugar menos arborizado 
foi o Centro, onde, nos úl-
timos três anos, foram plan-
tadas apenas 1.020 árvores. 

Em 2020 e 2021, Campo 
Grande foi reconhecida 
pela fundação internacional 
Arbor Day como uma Tree 
Cities of the World (“Cidades 
Árvore do Mundo”), que 
premia cidades do mundo 
todo por cultivo e manu-
tenção de florestas urbanas. 
“Nosso desafio é conciliar 
conservação ambiental com 
o desenvolvimento urbano 
para promover uma cidade 
sustentável e organizada. 
Ter esse reconhecimento 
também tem como resul-
tado qualidade de vida  e 
proteção aos recursos na-
turais”, pontua. 

O último Plano Diretor 
produzido pela Semadur, 
em 2009, apontava que na 
época a Capital tinha um 
total de 153.122 árvores 
nas vias urbanas. Fazendo 
a soma da média de plantio 
dos últimos anos e sem 

Isabela Assoni e Mariana Ostemberg

A previsão do tempo indicou 
que os termômetros registraram 
recordes de temperaturas neste 
fim de semana em Mato Grosso 
do Sul. Segundo o meteorolo-
gista Natálio Abrahão, o úl-
timo domingo (19) chegou a ser 
considerado o dia mais quente 
do ano, já que 25 municípios 
tiveram temperatura máxima 
acima de 40ºC e 37 acima de 
38ºC, sem chuvas no período. 
Contudo, ontem (20), os ter-
mômetros voltaram a subir e 
Corumbá teve o dia mais quente 
em todo o Brasil ao registrar 
temperaturas que chegaram 
aos 43,9ºC, com sensação tér-
mica de 49ºC.  

Segundo o meteorologista 
Natalio Abrahão, a segunda-
-feira foi o dia mais quente do 
século 21. Em Mato Grosso do 
Sul, as temperaturas de 36 ci-
dades ficaram acima dos 40ºC. 
Em Campo Grande a máxima 
chegou a 39,3ºC e a sensação 
foi de 43,2ºC, já a umidade 
relativa do ar ficou em 10%. 
A cidade de Coxim foi a que 
registrou menor umidade, em 
8%, ao passo que Sidrolândia 
registrou a maior (19%) e a 
menor temperatura 35,7ºC.

Nessa segunda-feira, Co-
rumbá amanheceu quente e 
seca, com temperatura mínima 
de 30,4ºC e umidade relativa 
em 30%. Em Campo Grande, 
a temperatura foi de 21,3ºC 
com umidade em 29%. Já em 
Ponta Porã, os termômetros 
ficaram em 28,7ºC com uma 
taxa de 25% na umidade do ar. 
Coxim e Dourados registraram 
umidade relativa acima de 
50% no início da manhã, com 
temperaturas entre 18,5ºC e 
19,4ºC.

Segundo o meteorologista, 
não há previsão de chuvas 
para hoje (21) e o calor vai 
continuar. A umidade relativa 
mínima média do ar é de 13% 
no Estado, o que representa 
uma situação de quase emer-

gência. São 21 municípios 
com umidade relativa abaixo 
de 12%.

O Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) emitiu um 
alerta laranja de perigo po-
tencial a respeito da umidade 
relativa do ar, que varia entre 
20% e 12%. Isso aumenta as 
chances de incêndios flores-
tais e riscos à saúde, como 
ressecamento da pele, descon-
forto em olhos, boca e nariz. 
O alerta expirava às 19 horas 
dessa segunda-feira (20). 

A recomendação da Cemtec 
(Centro de Monitoramento do 
Tempo e do Clima de Mato 
Grosso do Sul) para o tempo 
seco é beber bastante líquido, 
umidificar os ambientes e 
evitar exposição ao sol nos 
horários mais quentes e secos 
do dia. 

Faltando dois dias para a 
primavera, Mato Grosso do 
Sul recebe uma massa de ar 
seca quente “como nunca se 
viu”, de acordo com Abrahão. 
“Já tivemos máximas acima 
de 40ºC esse ano, mas não 
passou de 5 municípios, agora 
com mais de 42ºC em mais de 
20 municípios, isso é atípico”, 
comenta. 

A primavera inicia no dia 22 
de setembro e termina no dia 
21 de dezembro. Do ponto de 
vista climático, é um período 
de transição entre as esta-
ções seca e chuvosa no setor 
central do Brasil. O Cemtec 
informa que a média clima-
tológica para o trimestre de 
OND (outubro-novembro-de-
zembro) mostra que as chuvas 
variam entre 300 e 700 mm no 
Estado.

Nesse período, temos o 
início da La Niña, fenômeno 
oceânico atmosférico de 
resfriamento das águas do 
Pacífico, que será de curta 
duração, ocorrendo entre a 
primavera e o verão. Assim, a 
previsão indica que as chuvas 
ficarão abaixo ou dentro da 
média. 

licitações para a conclusão 
das obras no bairro Nova 
Lima. O certame foi 
publicado ontem (20) e 
prevê a execução de 28,4 
km de asfalto, além de 
2,5 km de recapeamento. 
Segundo a prefeitura, vão 
ser asfaltadas 31 ruas 
e recapeadas outras 6, 
abrangendo o quadrilátero 
das ruas Zulmira Borba, 
Cônsul Assaf Trad, Gualter 
Barbosa e Lino Vilachá. 
São duas concorrências 
públicas, para terminar a 
pavimentação do bairro. As 
propostas das empresas 
serão abertas dia 25 de 
outubro (etapa C) e 26 
de outubro (etapa D). As 
obras estão programadas 
para começar no primeiro 
trimestre de 2022. (MO)

anos consecutivos, ganhou 

Valentin Manieri

considerar cortes, acredita-se 
que hoje o total atinja 319 mil. 
A prefeitura informou que tra-
balha para atualizar os dados 
do Plano Diretor, que geral-
mente é refeito com intervalo 
de dez anos.

Em comemoração ao Dia 
da Árvore, celebrado nesta 
terça-feira (21), a prefeitura 
vai plantar 14 mil novas mudas 
em diversas partes da cidade. 
Em uma das ações, o can-
teiro do Hospital Regional em 
Campo Grande vai receber 

uma árvore de ipê-branco para 
cada servidor da unidade que 
morreu vítima da COVID-19. 
Ao todo, serão sete ipês e, para 
completar o espaço, 30 mudas 
de árvores frutíferas.

Na manhã dos dias 21 e 
25, o município fará a en-
trega no sistema drive-thru 
de 12 mil mudas de pitanga, 
acerola, goiaba, jabuticaba, 
amora, romã e nêspera. A dis-
tribuição será pela manhã na 
Central do Cidadão e na sede 
da prefeitura. 

Na Vila Carvalho, Elvecy 
revela as mudas que 
utiliza para plantar nas 
proximidades da casa

Manter uma boa 
hidratação é essencial 
durante período de 
estiagem severa

Canteiro na Avenida 
Fábio Zahran coleciona 
mudas plantadas pela 
moradora há 4 anos

Fotos: Nilson Figueiredo

Capital registrou 50 mil  
mudas plantadas na área 
urbana em três anos



sobre os laços de amizade que 
unem paraguaios e sul-mato-
-grossenses, o avanço da cons-
trução das pontes entre Porto 
Murtinho e Carmelo Peralta e 
entre Foz do Iguaçu e Ciudad 

Del Este e também destacou 
a importância de uma legis-
lação única entre Brasil, Para-
guai, Argentina e Chile sobre 
a questão alfandegária para 
dar agilidade ao transporte de 
mercadorias. 

De acordo com o governador, 
68% das exportações de Mato 
Grosso do Sul são destinadas 
a países asiáticos, como China, 
Índia, Indonésia e Cingapura. 

“Nós, que temos uma tra-
dição e uma irmandade com 
o povo paraguaio, discutimos 
temas relevantes aos dois 

países como a Rota Bioce-
ânica, as construções das 
nossas pontes, tanto a Porto 
Murtinho–Carmelo Peralta 
quanto a ponte de Foz do 
Iguaçu–Ciudad Del Este e 

a possibilidade da nova 
ponte sobre o rio Apa, 
em Porto Murtinho”, disse 
o governador. Ele acres-
centou ainda que a rota 
vai integrar o Centro-
-Oeste brasileiro e interio-
rizar o desenvolvimento 
na região do Chaco pa-
raguaio.

Reinaldo Azambuja e o 
secretário Jaime Verruck 

conversaram com o embai-
xador Juan Angel Delgadillo e 
com o cônsul Ricardo Caballero

Outro assunto também tra-
tado no encontro foi a possibi-
lidade de um tratado de meio 
ambiente para combater as 
pescas predatórias por meio 
de fiscalizações conjuntas 
entre os dois países.

A reunião contou com a 
participação do secretário 
Jaime Verruck, da Semagro 
e do cônsul do Paraguai 
em Campo Grande, Ricardo 
Caballero. (RS)

Governador de MS 
e embaixador do 
Paraguai debateram 
estratégias de logística
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Nós temos 
uma tradição 
e uma 
irmandade 
com o Paraguai 
Reinaldo Azambuja, governador

Campo Grande Logística

Presentes

Consumo

Volume é 40% 
inferior ao ano 
passado mas 
ainda anima 
o segmento

Comércio vai contratar 
6 mil temporários este ano

Reinaldo Azambuja discute avanços da Rota 
Bioceânica com embaixador do Paraguai

Dia das Crianças deve movimentar R$ 21,8 
milhões em compras no varejo da Capital

Supermercados 
procuram saídas para 
driblar inflação e 
preservar consumo

Rosana Siqueira

A compra de presentes para 
o Dia das Crianças deverá mo-
vimentar mais de 21,8 milhões 
na Capital neste ano. O volume 
é 40% inferior ao mesmo período 
de 2020, quando as compras 
geraram R$ 36,6 milhões de 
lucro aos lojistas campo-gran-
denses. Os dados fazem parte 
da pesquisa sazonal de consumo 
desenvolvida pelo Instituto de 
Pesquisa da Fecomércio-MS 
(IPF-MS), integrante do Sis-
tema Comércio, em parceria 
com o Sebrae-MS, para o Dia das 
Crianças, que é comemorado 
em 12 de outubro. No Estado, a 
data deve movimentar R$ 135,25 
milhões em Mato Grosso do Sul, 
dos quais R$ 103,28 milhões em 
presentes e R$ 31,74 milhões em 
comemorações.

“A nossa pesquisa traz dados 
para embasar a tomada de deci-
sões dos empresários, como, por 
exemplo, quanto aos principais 
itens escolhidos por quem vai 
presentear, do que as crianças 
gostam. É preciso dar ênfase 

A partir do próximo mês, o 
comércio de Campo Grande, 
que emprega cerca de 48 mil 
comerciários, deverá contratar 
cerca de 6 mil profissionais 
temporários para as vendas 
de fim de ano. A previsão é do 
SECCG (Sindicato dos Empre-
gados no Comércio de Campo 
Grande), que vê com otimismo 
a reta final do ano com o 
aquecimento da economia para 
gerar emprego e renda.

“Estamos otimistas sim! E 
alguns fatores contribuem para 
isso, como o controle do vírus 
da COVID-19, por intermédio de 
uma vacinação maciça da popu-
lação não apenas na Capital, 
mas em todo Mato Grosso do 
Sul e no Brasil e também pela 
própria recuperação da eco-
nomia, que tem demonstrado, 
através de números, um cres-
cimento significativo”, afirma 
Carlos Sérgio dos Santos, pre-
sidente do sindicato.

Esse número de 6 mil novas 
contratações temporárias será 
bem maior que do ano passado, 
quando cerca de 5 mil trabalha-
dores foram contratados para 
reforçar as vendas de fim de 
ano, especialmente o Natal, ex-
plica Carlos Sérgio.

Os indicadores econômicos 
demonstram esse otimismo, in-
forma o presidente. Segundo 
ele, o IBGE aponta agora um 
crescimento do comércio em 

torno de 5,3% este ano em re-
lação ao ano passado. “O pró-
prio instituto também estima a 
contratação em torno de 6 mil 
empregados temporários este 
ano em Campo Grande”, revela 
Carlos Sérgio, que tem percor-
rido o comércio e conversado 
com trabalhadores e empresá-
rios sobre as expectativas de 
fim de ano. Ele lembra que em 
novembro haverá o tradicional 
“Black Friday” no comércio, que 
movimenta um volume muito 
grande de vendas, por conta das 
promoções. Depois, tem o Natal, 
que é inquestionável em termos 
de movimentação financeira.

O Sindicato dos Comerciários 
de Campo Grande representa 
quatro categorias distintas: em-
pregados no comércio varejista, 
em supermercados, construção 
civil e concessionárias de veí-
culos. “Todos esses setores têm 
demonstrado aquecimento nas 
vendas este ano e apresentando 
também um crescimento signifi-
cativo no faturamento”, afirma 
Carlos Santos.

Dos mais de 6 mil temporá-
rios que serão contratados a 
partir do próximo mês, segundo 
o líder sindical, muitos acabarão 
sendo contratados permanen-
temente a partir de 2021, quer 
pela permanência de um aque-
cimento das vendas e/ou pela 
competência do funcionário no 
exercício de suas funções.

A construção do corredor lo-
gístico que vai integrar a Amé-
rica do Sul e ligar Mato Grosso 
do Sul aos portos do Chile 
foi assunto de uma reunião 
ontem (20) entre o governador 
Reinaldo Azambuja e o 
embaixador do Paraguai 
em Brasília, Juan Angel 
Delgadillo.

“É a primeira visita 
que faço a um estado no 
Brasil e eu quis fazer a 
Mato Grosso do Sul. O go-
vernador explicou os pro-
jetos que estamos fazendo 
e o trabalho de MS de in-
tegração com o Paraguai, 
as estradas que estão sendo 
concluídas na fronteira. Daqui 
a pouco vamos ter, se Deus 
quiser, tudo isso concluído. E 
discutimos a questão sanitária, 
o exemplo de Mato Grosso do 
Sul para o mundo na questão 
sanitária, que vai ajudar muito 
outros países”, disse o embai-
xador. Líder no país em imuni-
zação contra a COVID-19, Mato 
Grosso do Sul está com 75,52% 
da população com pelo menos 
uma dose de vacina e 53,22% 
com a imunização completa. 

Reinaldo Azambuja falou 

Joana Cunha
Folhapress

Para tentar evitar que 
a inflação espante parte 
dos clientes, o varejo de 
alimentos vem criando 
mecanismos na tentativa 
de preservar as vendas. 
Alguns estabelecimentos 
têm diluído os aumentos de 
determinados produtos – 
como a carne, por exemplo 
– entre outras mercado-
rias que têm mais saída 
e foram menos atingidas 
pela inflação, segundo a 
ACSP (Associação Comer-
cial de São Paulo).

O equilíbrio nos re-
passes serve para escoar 
o estoque de itens mais 
caros e sem inviabilizar o 
consumo, diz a entidade.

“O comércio nem 
sempre consegue trans-
ferir para o consumidor 
todo o aumento de 
preços, por causa das 
dificuldades do próprio 
consumidor. E, com 
isso, ele vai tendo que 
achatar suas margens 
e, às vezes, até prati-
camente vendem sem 
margem”, diz Marcel So-
limeo, economista-chefe 
da entidade.

Na semana passada, 
a rede Extra Hiper co-
meçou a vender pro-
dutos da cesta básica 
com preço de atacado, 
mesmo que o cliente leve 
apenas uma unidade.

Quase 30 mercado-
rias, entre elas arroz, 
feijão, leite, produtos de 
limpeza e higiene pes-
soal, entraram na nova 
precificação para, se-
gundo a empresa, ga-
rantir o poder de compra 
dos clientes.

Comércio da Capital 
emprega cerca de 48 
mil trabalhadores, 
segundo sindicato

Valentin Manieri

Divulgalão Portal do MS

Valentin Manieri

Brinquedos devem 
puxar as vendas 
no comércio neste 
período nas lojas

O consumidor ainda 
está temeroso para 
gastar.  A avaliação é da 
analista técnica do Sebrae, 
Vanessa Schmidt, que 
ressalta a necessidade de 
os empresários buscarem 
estratégias. 

“Uma dica é que  o lojista 
prepare peças para redes 

sociais com identidade 
visual relacionada à 
temática e isso se aplica 
tanto às empresas que 
vendem produtos para 
público infantil quanto 
para adulto, aproveitando 
a data para realizar 
promoções que remetam 
ao Dia das Crianças e 

quando esses adultos eram 
crianças.”

Outra é a facilitação 
de formas de pagamento 
e promoções, critérios 
decisivos para o 
consumidor, pensando que 
a maioria quer desconto 
para pagamento à vista; 
alinhar com fornecedores 

a questão de estoques, de 
forma a garantir rápida 
reposição, caso haja grande 
procura e, ao mesmo tempo, 
negociar também com esse 
fornecedor a possibilidade 
de devolução de produtos, 
caso não sejam vendidos. 
Brindes para crianças é 
outra estratégia assertiva.

Estratégias

para o fato de que a maioria dos 
consumidores quer desconto no 
pagamento à vista, mas também 
está atenta aos critérios de bom 
atendimento e variedade”, diz 
o presidente do Sistema Co-
mércio, Edison Araújo.

De acordo com a economista 
do IPF, Regiane Dedé de Oli-
veira, se por um lado a data 
deve trazer movimentação 11% 
menor que no ano passado, in-
clusive com a redução do valor 
médio do presente, que cai de 
R$ 142,48 para R$ 131,43, é 
preciso observar que as pes-
soas estão mais dispostas a 
gastar com a comemoração. “O 
investimento médio para co-
memoração neste ano será de 
R$ 124,40, ao passo que no ano 
passado eram R$ 88,08.”  Ainda 
assim, o percentual de pessoas 
que comemorarão caiu conside-
ravelmente, de 30,5% a 17,3%. 
As comemorações devem ser 
em casa para 47% dos entre-
vistados; 16% falam em brinca-
deiras com as crianças; 10% vão 
a restaurantes e lanchonetes e 
11% pretendem fazer um pas-
seio. Neste ano, 52,9% disseram 
que vão presentear as crianças 
e 17,3% que irão comemorar 
a data. Entre os que estão de 
fora, 36% disseram que não têm 
dinheiro e 38% não têm quem 
presentear. Quanto às preferên-
cias do comprador,  prevalecem 
os brinquedos, apontados por 
48,47% dos consumidores, e as 
roupas, escolha de 30,98%. 



Campo Grande-MS | Terça-feira, 21 de setembro de 2021 ECONOMIAA8 

BC-Inflação

Imposto-IOF Crédito

Especialistas 
projetam menor 
PIB e poder de 
compra

Mercado eleva projeção da inflação para 8,35%

IOF para bancar programa 
social ocorreu para dar ‘folga 
nas manobras’, diz Mourão

Com alta de 36% 
no IOF, consumo 
em MS também 
será afetado

Arquivo
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Felipe Ribeiro

O custo efetivo da tomada 
de crédito pelo consumidor sul-
-mato-grossense aumentou 36% 
desde ontem. A alta decorre 
da recente medida anunciada 
pelo governo federal em elevar 
as taxas relacionadas a opera-
ções financeiras. Na prática, o 
consumidor não terá impactos 
somente no uso de serviços 
como empréstimos ou cheque 
especial. O consumo em geral 
também deve ser afetado.

Conforme análise de especia-
listas, a medida pode influenciar 
indiretamente na aquisição de 
produtos e serviços, de vez que 
muitas atividades econômicas 
dependem da realização de con-
tratação de recursos bancários. 
Para a economista Ariane Be-
nedito, da CM Capital, o consu-
midor acaba sofrendo mais uma 
vez com a decisão do governo, 
justamente em um período de 
alta inflação.

“Estamos vivendo um período 
de recuperação da pandemia e 

RICARDO DELLA COLETTA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão (PRTB), 
afirmou nessa segunda-feira 
(20) que o aumento do IOF 
(Imposto sobre Operações de 
Crédito, Câmbio e Seguro, ou 
relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários) para financiar a 
ampliação do novo Bolsa Fa-
mília até o fim do ano ocorreu 
“para dar alguma folga nas 
manobras que estão sendo 
feitas” pelo governo.

Embora Mourão não 
tenha detalhado sua fala, o 
governo Bolsonaro trabalha 
para conseguir destravar o 
lançamento do Auxílio Brasil 
– versão turbinada do pro-
grama social e aposta do Pla-
nalto para a campanha de 
reeleição do mandatário.

“Do que eu pude entender, 
até o fim do ano a arrecadação 
não é tão expressiva assim, 
[são] R$ 2 bilhões. É mais para 
dar alguma folga nas mano-
bras que estão sendo feitas, 
até porque o presidente [Bol-
sonaro] falou ontem, antes de 
embarcar, [que] nós continu-
amos ainda com muita gente 
desempregada, muita gente 
sem perspectiva. Compete ao 
governo auxiliar esse povo”, 
disse Mourão, ao chegar a seu 
gabinete em um dos anexos 
do Palácio do Planalto, em 
Brasília.

O vice está no exercício da 
presidência durante a viagem 
de Bolsonaro a Nova York, 
para participar da Assembleia-
-Geral da ONU (Organização 
das Nações Unidas).

A previsão é de que Bolso-
naro retorne ao Brasil na ma-
drugada de quarta-feira (22).

Na semana passada, Bolso-
naro editou um decreto para 
aumentar o IOF até o fim do 
ano. A medida busca levantar 
recursos para aumentar o nú-
mero de famílias beneficiadas 
pelo programa social. Hoje são 
14,6 milhões. Segundo o Pa-
lácio do Planalto, 17 milhões 
serão atendidas no Auxílio 
Brasil, que deve entrar em 
vigor em novembro, com o 
aumento do imposto.

O Planalto informou que o 
aumento na alíquota do IOF 
resultará numa arrecadação 
estimada em R$ 2,14 bilhões.

Para bancar o plano, o de-

creto presidencial deve elevar 
a alíquota anual do IOF de 
1,5% para 2,04% para pes-
soas jurídicas. Isso representa 
uma alta na alíquota diária de 
0,0041% para 0,00559%.

No caso das pessoas físicas, 
a alíquota anual passa de 3% 
para 4,08%. A alíquota diária, 
portanto, sobe de 0,0082% para 
0,01118%. O programa Auxílio 
Brasil é uma das principais 
apostas do governo para me-
lhorar a popularidade do pre-
sidente, que atingiu recorde 
de rejeição. Segundo pesquisa 
Datafolha, 53% dos brasileiros 
rejeitam o presidente.

Esse resultado foi regis-
trado apesar de o governo ter 
renovado o auxílio emergen-
cial, pago a desempregados 
e trabalhadores informais 
na pandemia. O benefício, 
porém, está previsto para ser 
encerrado em outubro. Por 
isso Bolsonaro quer lançar em 
novembro um programa social 
com uma marca própria que 
substitua o Bolsa Família.

O aumento do IOF, via de-
creto, não precisa passar por 
votação no Congresso. No en-
tanto, o Palácio do Planalto 
reforça que o projeto que cria 
o Auxílio Brasil ainda tem de 
ser aprovado pelo Legislativo.

Apesar do plano de ampliar 
o programa ainda em 2021, o 
governo não confirmou qual 
será o valor do benefício médio 
a ser recebido pelas famílias. 
Bolsonaro prometeu elevar o 
benefício médio do Bolsa Fa-
mília, que é de aproximada-
mente R$ 190 por mês, para 
mais de R$ 300.

A solução temporária por 
meio do IOF, no entanto, eleva 
a pressão para o governo re-
solver o impasse em torno da 
falta de dinheiro para cumprir 
as promessas de Bolsonaro na 
área social em 2022.

O presidente precisa que 
o Congresso aprove três pro-
postas, sendo duas conside-
radas polêmicas, nas próximas 
semanas. Sem isso, não haverá 
recursos no Auxílio Brasil para 
manter o benefício médio de 
R$ 300 por mês para 17 mi-
lhões de famílias no programa 
em 2022. Das três propostas, 
a MP que cria o novo Bolsa 
Família é vista como a mais 
simples. Ela traz apenas as 
linhas gerais de como o Auxílio 
Brasil funcionará.

as empresas, por exemplo, pre-
cisam de fluxo de caixa para 
funcionar e, para isso, tomam 
crédito nos bancos. É aí que o 
IOF (Imposto sobre Operações 
de Crédito, Câmbio e Seguro ou 
relativas a Títulos ou Valores 
Mobiliários) incide e a obtenção 
de crédito vai ficar mais cara.”

“Nós já estamos passando 
por um período inflacionário 
e, consequentemente, esse au-
mento de custo no fluxo de 
caixa do comerciante também 
será repassado no produto que 
ele comercializa”, explicou. 
Ariane ainda destaca que os 
fenômenos consequentes dessa 
elevação podem acarretar na 
queda do PIB (Produto Interno 
Bruto) brasileiro.

“A gente tem a queda de 
renda das famílias, temos uma 
inflação que corrói o poder de 
compra, o que diminui o con-

sumo e causa a queda no PIB. 
Por isso as projeções para 2022 
são menores. O que ocorreu 
agora é o encarecimento do 
custo das operações financeiras, 
dificultando o consumo e impac-
tando a atividade do nosso país”, 
ressaltou.

Aumento do IOF
O aumento das taxas inci-

dentes sobre operações finan-
ceiras foi anunciado pelo go-
verno federal na semana pas-
sada e já está valendo em todo 
o país desde ontem (20). As 
alterações no IOF abrangem 
duas alíquotas: a diária e a 
anual. A primeira, que era de 
0,0082% para pessoas físicas, 
agora passa a valer 0,01118%. 
Essa alta corresponde a um 
aumento de 36%.

Já para pessoas jurídicas, 
a alíquota sai de 0,0041% para 

0,00559%. Na cobrança anual, 
pessoas físicas terão a inci-
dência de 4,08%, e de 2,04% 
para pessoas jurídicas. As mu-
danças terão validade tempo-
rária, segundo informado pelo 
governo federal. As taxas terão 
efetividade até 31 de dezembro 
de 2021.

Auxílio Brasil
A justificativa do Palácio 

do Planalto para a adoção de 
tais ações na economia do país 
está relacionada com o custeio 
do programa governamental 
Auxílio Brasil, proposta do pre-
sidente Jair Bolsonaro para 
substituir o Bolsa Família. De 
acordo com o comunicado do 
Executivo, a interferência no 
imposto deve aumentar em 
R$ 2,14 bilhões a arrecadação 
nacional, o que abrangerá 17 
milhões de famílias.

Dedé de Oliveira, economista 
da Fecomércio-MS, pontua que 
a proposição é solidária, mas 
afeta o empresário e o traba-
lhador. “Todo aumento neste 
momento afeta de forma nega-
tiva o consumidor, pois, subir 
a alíquota do IOF encarece as 
transações financeiras. Apesar 
da causa ser nobre, as transa-
ções ficarão mais caras. Isso 
afeta o empresário ou o traba-
lhador que precisa fazer em-
préstimo ou financiamento.”

como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, es-
tabelecida atualmente em 5,25% 
ao ano pelo Copom (Comitê de 
Política Monetária). Hoje (21) e 
amanhã (22), o Copom realiza 
a sexta reunião do ano para 
definir a Selic.

Na ata da última reunião, 
em agosto, os membros do 
comitê já indicaram que deve 
haver nova elevação, de 1 ponto 
percentual. Essa também é a 
expectativa do mercado finan-
ceiro, de que a taxa suba para 
6,25% ao ano no encontro do 
Copom desta semana.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 8,25% ao ano. 
Na semana passada a projeção 
era 8%. Para o fim de 2022, a es-
timativa é de que a taxa básica 
suba para 8,50% ao ano. 

Previsão de inflação 
vem seguindo em alta 
diante da majoração 
em preços de alimentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

 A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), considerada a 
inflação oficial do país, subiu, 
novamente, de 8% para 8,25% 
neste ano. É a 24ª elevação 
consecutiva na projeção. A es-
timativa está no Boletim Focus 
ontem (20), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC), com a projeção 
para os principais indicadores 
econômicos.

As informações são da 
Agência Brasil.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 4,10%. Para 2023 e 
2024, as previsões são de 3,25% 
e 3%, respectivamente.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação que 

deve ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 3,75% 
para este ano, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Ou seja, o limite inferior é de 
2,25% e o superior de 5,25%.

Em agosto, puxada pelos 
combustíveis, a inflação subiu 
0,87%, a maior inflação para 
o mês desde o ano 2000, de 

acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Com isso, o indicador 
acumula altas de 5,67% no ano e 
de 9,68% nos últimos 12 meses, 
o maior acumulado desde feve-
reiro de 2016, quando o índice 
alcançou 10,36%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 

*Fonte: Nubank

de R$ 1.000, pago em 30 dias
Simulação de um empréstimo

Antes do aumento
Valor emprestado
Juros (5%/mês)
IOF fixo (0,38%)
IOF diário
Valor final

Depois do aumento
R$ 1.000

R$ 50
R$ 3,80
R$ 2,46

R$ 1.056,25

R$ 1.000
R$ 50

R$ 3,80
R$ 3,35

R$ 1.057,15

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,329 R$ 5,331               0,8513
Turismo R$ 5,28 R$ 5,523                  1,33
Euro R$ 6,284 R$ 6,287                 1,38
Libra Esterlina R$ 7,28 R$ 7,283     0,3168

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 301,95
IBOVESPA (SP): 108.842,94 −2.596,43 (2,33%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  310,85
@Vaca Gorda (rastreada) R$  294,50
Frango Congelado  R$      7,97 
Frango Resfriado  R$      8,00
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,30
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  160,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    85,00
*Atualizado: 30/08

Cotações

Poupança 

17/09         0,1159
18/09              0,1590
19/09              0,1590
20/09              0,1590
21/09              0,1590
22/09              0,1590
23/09             0,1590
24/09              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
17/09            0,5000
18/09            0,5000
19/09            0,5000
20/09            0,5000
21/09            0,5000
22/09            0,5000
23/09            0,5000
24/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 25° 42º

São Paulo                  16º           33º

Brasília 19º 35º

Rio de Janeiro 21º  25º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    24°   39°
Dourados      22°   39°
Corumbá                25°             37°
Maracaju                 22°             40°
Ponta Porã                21°              37°
Três Lagoas               26°   41°
Mundo Novo              23°   40°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 15% máx.: 47%

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              

Setembro de 2021

Boa Sorte

(N°5662)QuinaQuina
2 2   3 4   5 1   6 8   7 4

LotofácilLotofácil

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

(N°2327)

LOTERIASLOTERIAS
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Cuca e Palmeiras se 
reencontram na Libertadores, 
após final da última edição 

A vitória por 3 a 0 
sobre o Sport-PE, sábado 
(18), coroou o 200º 
jogo do técnico Cuca 
como comandante do 
Atlético-MG, somando 
as duas passagens 
que o curitibano teve 
pelo Alvinegro. Ele 
agradeceu ao clube e 
destacou que, sem apoio 
da família, dos amigos 
e dos profissionais que 
estiveram e estão ao seu 
lado neste período, nada 
seria possível. Para ele, 
é um marco importante 
no mundo da bola. “No 
Brasil e no mundo não é 
fácil fazer 200 partidas e 
com números bons como 
os que temos aqui. Deus 
abençoe que possamos 
melhorar mais ainda 
estas marcas”, destacou 
Cuca. Perguntado sobre a 
pressão por títulos, Cuca 
destacou que, apesar 
de a equipe atleticana 
voar na temporada, 
o grau de dificuldade 

está aumentando e 
os adversários têm 
os mesmos 50% de 
favoritismo antes de 
a bola rolar. O Galo 
é semifinalista da 
Copa do Brasil, onde 
encara o Fortaleza, e da 
Libertadores, torneio no 
qual tem o Palmeiras 
como adversário.

“Vamos competir 
agora com o Palmeiras 
e as chances são iguais. 
Vamos competir com o 
Fortaleza. As chances 
também serão iguais, 
pois os caras estão 
fazendo um baita 
trabalho. Não adianta 
dizer que somos 
favoritos, porque 
estão competindo com 
Flamengo, Palmeiras 
e grandes equipes do 
futebol brasileiro. 
Você tem a vontade de 
vencer e precisamos 
impor isso até o fim dos 
campeonatos”, frisou o 
técnico atleticano.

LIBERTADORES – SEMIFINALFicha técnica

Data: 

Horário: 

21/setembro

20h30 (de MS)

Árbitro: Patrício Loustau (ARG)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP

Patrício Loustau (ARG)

Allianz Parque, São Paulo (SP

PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, 

Gustavo Gómez, Luan, Joaquín 
Piquerez; Felipe Melo, Patrick 

de Paula; Wesley, Dudu, 
Raphael Veiga e Luiz Adriano.   

Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG
 Éverson; Guga, Nathan 

Silva, Junior Alonso, 
Guilherme Arana; Tchê Tchê, 

Allan; Matías Zaracho, 
Hulk, Keno e Diego Costa. 

Técnico: Cuca.

Gabriela Brino
UOL/Folhapress

O Palmeiras terá uma im-
portante vantagem no jogo de 
ida das semifinais da Copa 
Libertadores, que ocorre 
nesta terça-feira (21), contra 
o Atlético-MG, às 20h30 (de 
MS), com mando de campo. 
Após muito tempo, o Verdão 
encontrará um cenário di-
ferente na Libertadores, 
iniciando um mata-mata no 
Allianz Parque.

A última vez que a equipe 
jogou a primeira partida 
como mandante no mata-
-mata da Libertadores foi 
em 2009, na eliminação para 
o Nacional, do Uruguai, nas 
quartas de final. A partida 
de ida foi disputada no an-
tigo Parque Antarctica. De-
pois foram dez confrontos de 
mata-mata, todos decididos 
em casa.

O Galo fechou a fase de 
grupos da Libertadores 2021 
com apenas um ponto a mais 
que o Verdão: 16 x 15. Já nas 
oitavas, o time comandado 
por Cuca teve problemas 
para superar o Boca Juniors 
(ARG), mas ganhou nos pê-
naltis por 3 a 1 no Mineirão, 
enquanto Abel Ferreira acu-
mulou duas vitórias.

Nas quartas, porém, o Pal-
meiras dificultou sua vida ao 
empatar no Morumbi, contra 
o São Paulo, mas arrancou 
um 3 a 0 em casa. O Atlético-
-MG, por sua vez, venceu os 
dois jogos sobre o River Plate 
(ARG).

Outro ponto que marca a 
semifinal da Libertadores é o 
reencontro de Cuca com seu 
ex-time. O último confronto 
do treinador foi em janeiro, 
quando esteve na final da 
competição continental pelo 
Santos, mas acabou derro-
tado por 1 a 0. 

Na etapa final da partida, 

inclusive, o comandante teve 
ligação direta ao título pal-
meirense, após desentendi-
mento com Marcos Rocha, 
que levou à sua expulsão. 
Ao assistir o jogo da arqui-
bancada, os santistas dire-
cionam os olhares para os 
convidados e Breno Lopes 
sacramenta a vitória.

No Palmeiras de Abel Fer-
reira, Dudu é uma das prin-
cipais armas contra o Galo. 
Conhecido por sua postura 
aguerrida, sobretudo em 
jogos de peso, o ídolo palmei-
rense vive ótima fase. Desde 
que retornou, Dudu disputou 
12 partidas, sendo sete como 
titular, com um gol marcado 
sobre o São Paulo. Scarpa é 
outro personagem forte do 
Palmeiras para a semifinal. 
Artilheiro da temporada, com 
sete gols, o meia se destaca 
pela participação frequente 
no ataque.

Entretanto, vale pontuar 
que Abel pode surpreender o 
Galo. Ele assumiu na última 
coletiva, em vitória por 2 a 0 
para a Chapecoense no Bra-
sileirão, como um treinador 
“fora da caixa”.

“Eu sou meio maluco. Sou 
jovem, gosto de fazer coisas 
fora da caixa. Eu erro, perco. 
Às vezes sou idiota. Mas sei o 
que faço, o que quero. Sei de 
onde vim, onde estou e onde 
quero chegar. E os jogadores 
acreditam em mim”, disse. 
O jogo de volta da semifinal 
da Libertadores irá ocorrer 
terça-feira que vem (28), fora 
de casa, às 20h30.

“As dificuldades vão au-
mentando. Estamos felizes 
com estes números hoje, 
mas o fracasso e os sucesso 
andam juntinhos. Agora, tem 
de valorizar o que estamos 
fazendo e tentar sempre 
melhorar, porque a chance 
de sairmos vencedores au-
menta”, acrescentou. 

ReencontroReencontro

Técnico atleticano descarta favoritismo

Verdão e Galo 
apostam na 
força de seus 
comandantes 
nestas semifinais

Fotos: Cesar Greco e Pedro Souza/Divulgação
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Futsal

TênisTênis de mesa

Seleção chega 
ao mata-mata 
com 100% de 
aproveitamento 
e com pés 
no chão

A CBF definiu os primeiros confrontos da Copa Verde, 
em que os representantes de Mato Grosso do Sul já atuam 
na primeira fase. A primeira fase, disputada em jogo único, 
será entre os dias 13 e 14 do mês que vem. O Águia Negra 
recebe o Nova Mutum. O adversário mato-grossense foi 
recém-eliminado da segunda fase do Brasileiro da Série D, 
pelo Uberlândia. Nenhum clube sul-mato-grossense passou 
da fase inicial da quarta divisão deste ano. O outro time 
do Estado no mata-marta regional, segundo a CBF, será o 
Aquidauanense. O Azulão decide a classificação fora de casa 
contra o Gama. A equipe do Distrito Federal, assim como 
Águia e Aquidauanense, também foi eliminada este ano ainda 
na primeira fase da Série D. (Luciano Shakihama)

As equipes de Jardim, no feminino, e Nioaque/Copagaz, 
no masculino, são as campeãs da Região Oeste da Liga 
MS de Voleibol. A etapa teve Corumbá como sede e ainda 
contou com a participação de times de Bonito, Ladário e 
Bodoquena. Neste torneio, as partidas foram disputadas 
apenas em melhor de três sets. No domingo (19), o time 
jardinense derrotou Corumbá/ACV por 2 sets a 0 (25x20 
e 25x23). Na decisão masculina, Nioaque venceu o dono 
da casa também por 2 sets a 0 (25x23 e 25x21). Segundo 
a FVMS (Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul), a 
Liga terá jogos em mais três regiões. Porém a Centro, 
que envolve Campo Grande, ainda não tem datas e locais 
definidos. A Centro-Sul, com sede em Dourados, e Norte, 
em Coxim, estão marcadas entre os dias 1 e 3 do mês que 
vem. (LS, com Fundesporte)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei é campeã sul-
americana pela 22ª vez. Na noite de domingo (19), o Brasil 
foi superado pela Colômbia por 3 sets a 1 (25/19, 25/23, 24/26, 
25/23), em Barrancabermeja, na Colômbia. Com o resultado, 
Brasil e Colômbia garantiram vagas no Mundial adulto de 
2022 que será disputado na Holanda e na Polônia. A equipe 
do treinador José Roberto Guimarães terminou a competição 
com três vitórias e uma derrota – melhor campanha entre 
todas as equipes participantes. Gabi, que marcou 18 pontos 
no duelo contra a Colômbia, foi eleita a melhor jogadora 
da competição. “Passamos por muitos momentos difíceis 
e terminar o Sul-Americano com esse título e a vaga do 
Mundial foi uma conquista. Encerramos felizes e já pensando 
no próximo ciclo que é Paris”, disse a ponteira. (Da CBV)

A Itália conquistou, no domingo (19), o sétimo título do 
Campeonato Europeu. Na decisão, em Katowice, na Polônia, 
triunfo na decisão de virada sobre a Eslovênia por 3 sets 
a 2, parciais de 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 e 15-11. Prêmio 
merecido para uma nova geração que recoloca a Azzurra 
como protagonista, logo na primeira competição após a 
aposentadoria de Juantorena, o afastamento de Zaytsev 
por lesão, sem contar as ausências de Vettori, Colacci, 
Lanza, entre outros nomes bem conhecidos dos últimos 
ciclos. Mérito para Ferdinando De Giorgi, que assumiu o 
comando técnico após os Jogos Olímpicos e já entrega um 
resultado imediato. (Da Web Vôlei)

MS joga com MT e DF na Copa Verde

Nioaque ganha etapa estadual de vôlei

Vôlei feminino é campeão sul-americano

No masculino, Itália é hexa europeu

12h45
ESPN - Campeonato Holandês: 
Fortuna Sittard x Ajax 

13h30
FOX Sports - Espanhol: Getafe x 
Atlético de Madrid

14h45
ESPN BR - Copa da Liga Inglesa: 
Manchester City x Wycombe 
Wanderers 
ESPN - Italiano: Atalanta x 
Sassuolo
SporTV e Premiere -  Brasileiro 
Série B: Guarani x Remo

16h
FOX Sports - Espanhol: Athletic 
Bilbao x Rayo Vallecano

18h
Premiere - Série B: Sampaio 
Corrêa x Brusque
Premiere - Série B: Brasil-RS x 
CRB

20h
ESPN - MLB: Toronto Blue Jays x 
Tampa Bay Rays

20h30
SBT e Conmebol TV - 
Libertadores da América: 
Palmeiras x Atlético-MG 
(semifi nal)
SporTV e Premiere - Série B: 
Náutico x Londrina 
Premiere - Série B: Vila Nova x 
Confi ança

Veja na TV Às 18h, no SporTV e Premiere, Avaí x Goiás, 
pelo Campeonato Brasileiro Série B

Avaí Futebol Clube

Fonte: Esporte e Mídia

Da CBF

Depois de passar pela pri-
meira fase com três vitórias, 
18 gols marcados e apenas 
dois sofridos, o Brasil volta à 
quadra na quinta-feira (23), 
mas agora para encarar uma 
partida eliminatória. O adver-
sário das oitavas da Copa do 
Mundo de Futsal, na Lituânia, 
só sairia nessa segunda-feira, 
com o encerramento da ter-
ceira rodada nos grupos E e F. 

Mas, para o ala Gadeia, a 
Canarinho chega pronta para 
encarar qualquer desafio. 
“Preferência a gente não tem. 
Nós estamos preparados, sa-
bemos da dificuldade que é o 
Mundial. Precisamos ter os 
pés no chão, fizemos uma ex-
celente primeira fase. Agora 

é trabalhar, concentrar, des-
cansar, porque quem vier vai 
ser um jogo muito difícil”, 
disse o jogador.

Opinião semelhante tem o 
pivô Rocha. “Independente 
da equipe que a gente for 
enfrentar, a gente estuda, 
porque isso é fundamental 
para gente, para entrar em 
quadra sabendo mais ou 
menos o que vai acontecer. 
Claro que o futsal é impre-
visível. Mas a gente tem de 
estar preparado. Teremos 
agora uma folga, uns dias 
para treinar. O Marquinhos 
e todo estafe vão estudar e 
temos de vencer, porque o 
que vale é a partir de agora”, 
falou o camisa 9.

Autor do segundo gol do 
Brasil na vitória por 5 a 1 

diante do Panamá, Gadeia 
elogiou o desempenho da se-
leção, mas pediu um pouco 
mais de atenção no ataque. 
De novo, a Seleção Brasileira 
de Futsal mostrou persis-
tência para manter os 100% 
de aproveitamento na Copa 
do Mundo.                                                                                      

Atenção no ataque
 “Jogo muito difícil, não 

existem mais seleções fracas. 
Foi uma vitória muito traba-
lhada. E acho que a gente 
tem que melhorar a nossa 
finalização. Estamos criando 
muito, às vezes até contra o 
goleiro, no mano a mano, e é 
só concentrar um pouquinho 
mais para as oitavas, que 
isso vai ser importante para 
a gente”, comentou Gadeia. 

Agora jogador do ElPozo, 
da Espanha, Gadeia jogou a 
última temporada no Kairat, 
do Cazaquistão. Vivendo um 
calendário de jogos diferente, 
o ala tem aproveitado cada 
minuto dentro de quadra para 
evoluir e dar a sua contri-
buição na caminhada rumo 
ao hexacampeonato mundial.

“Quem joga fora estava há 
um tempo parado, estávamos 
treinando, mas não com bola. 
Então é diferente, tempo de 
jogo, ritmo de jogo, mas nas 
partidas o Marquinhos tem 
dado minutos para gente e 
nós temos tentado aproveitar 
da melhor maneira possível 
para entrar nos trilhos e 
ajudar o Brasil a chegar ao 
título, que é o nosso objetivo 
principal.” 

A rodada de Copa Davis 
do fim de semana teve sabor 
de vitória para o Time Brasil 
BRB. Domingo (19), a equipe 
nacional confirmou o triunfo 
sobre o Líbano por 4 a 0 na 
casa dos adversários. Com 
o resultado, o país avança 
para o Qualifiers da Copa 
do Mundo do Tênis, que será 
disputado em 2022. O duelo 
foi disputado em Jounieh, a 
16 km ao norte de Beirute.

A vitória no confronto foi 
garantida logo na primeira 
partida de domingo. Os gaú-
chos Marcelo Demoliner e 
Rafael Matos enfrentaram 
Benjamin Hassan e Hady 
Habib. No primeiro set, os 
visitantes venceram com 
facilidade por 6/2. Na par-
cial seguinte, os libaneses 
foram empurrados pela tor-
cida local e conseguiram 
fechar em 6 a 3. No set 
decisivo, foi a vez de os 
brasileiros precisarem se su-
perar. No terceiro game, os 
libaneses quebraram o ser-
viço e ficaram em vantagem 

até o oitavo game, quando 
a quebra foi devolvida. O 
duelo foi decidido apenas no 
tie-break, com 7 a 5 a favor 
dos brasileiros. A partida 
teve 2h19min, fechando em 
6/2, 3/6 e 7/6 (5).

Retorno ao Grupo Mundial
Como havia vencido as 

duas partidas realizadas no 
sábado, com os triunfos de 
Orlando Luz e Felipe Meli-
geni sobre Benjamin Hassan 
e Hady Habib, respectiva-
mente, o Brasil confirmou 
o triunfo por 3 a 0. Ainda 
assim, Matheus Pucinelli foi 
para quadra a fim de fazer 
o quarto duelo do confronto 
contra Roey Tabet. O pau-
lista venceu por 6/0 e 6/1.

“Todos os atletas esti-
veram muitos comprome-
tidos dentro de quadra. Nas 
duplas, foi um jogo com vá-
rias emoções, que acabou 
se complicando um pouco 
quando os libaneses pas-
saram a jogar muito bem. 
Mas no terceiro set nós 

soubemos mostrar supe-
ração, mesmo com um break 
abaixo, e entrar no jogo de 
novo para trazer essa vi-
tória”, comentou o capitão 
Jaime Oncins. 

“Todos foram muito bem 
desde o primeiro dia. O Or-
lando, que saiu jogando, 
teve a responsabilidade de 
trazer o primeiro ponto para 
o Brasil e não decepcionou. 
Venceu e deixou o Felipe 
mais leve para a segunda 
partida, e o Felipe também 
foi muito bem. O Rafael fez 
uma partida muito consis-
tente do início ao fim, assim 
como o Demoliner. Estão 
todos de parabéns”, com-
pletou o treinador. 

Com o resultado, o Brasil 
volta para os Qualifiers do 
Grupo Mundial, em que irá 
enfrentar alguma das outras 
equipes que avançaram do 
Grupo Mundial I ou um dos 
times que jogaram o último 
Finals da Copa Davis. O ad-
versário será definido por 
sorteio. (Com CBT)

 Fundesporte/Divulgação 

O tênis de mesa nacional 
retorna às competições depois 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
nesta semana, no Catar. Hugo 
Calderano, Gustavo Tsuboi, 
Vitor Ishiy, Eric Jouti e Bruna 
Takahashi estarão em Doha, 
para competir no WTT Star 
Contender nos torneios indivi-
duais, e em duplas masculinas 
e mistas. O evento, que acon-
tece no Lusail Sports Arena, 
começou ontem (20) e seguirá 
até o sábado (25).

O campeonato tem grande 
importância para os brasi-
leiros, pois dispõe de bastante 
peso para o ranking mundial 
– as pontuações vão de cinco 
pontos (para quem ficar na 
fase de 64) até 600 (para os 
campeões). Além disso, o tor-
neio no Catar entregará US$ 
200 mil em premiações no 
total, o equivalente a R$ 1,06 
milhão atualmente.

No torneio individual mas-
culino, Hugo Calderano (oi-
tavo lugar no ranking mun-
dial) é o cabeça de chave 
número 2 da competição, 
somente atrás do alemão Di-
mitrij Ovtcharov, medalhista 
de bronze na Olimpíada do 
Japão. Na chave principal, 
Calderano terá a companhia 
de Gustavo Tsuboi (37º no 
ranking mundial) e Vitor Ishiy 
(número 64 do mundo). Todos 
aguardam definição dos jogos 
preliminares para saber quem 
irão enfrentar no evento.

No individual feminino, 
Bruna Takahashi (número 47 
do mundo) também já está 
classificada para a fase prin-
cipal e aguarda sua oponente 
vinda da fase preliminar. A 
brasileira vai à mesa também 
pela disputa das duplas mistas 
ao lado de Ishiy (os confrontos 
ainda não foram divulgados).
(Com CBTM)

Brasil volta Brasil volta 
à quadra na à quadra na 
quinta-feiraquinta-feira

País passa pelo Líbano e segue 
na disputa da Davis ano que vem

Mesatenistas 
brasileiros têm 
primeiro desafi o 
pós-Tóquio

Pivô Rocha durante 
jogo com o Panamá, 
pelo Mundial de 
Futsal, na Lituânia

Equipe do tênis 
nacional comemora 
vitória sobre 
libaneses, em Beirute
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Marcelo Brandão
Agência Brasil

Nós, brasileiros, aprendemos 
que fenômenos naturais como 
terremotos e vulcões não são 
motivo de preocupação. Mas 
esta semana trouxe uma notícia 
diferente. A atividade de um 
vulcão próximo da África teria 
capacidade de provocar efeitos 
na costa brasileira. O vulcão 
Cumbre Vieja, em La Palma –
ilha que compõe o conjunto das 
Ilhas Canárias espanholas – têm 
o potencial de provocar um tsu-
nami na costa brasileira.

O vulcão vinha aumen-
tando sua atividade sísmica 
ao longo dos últimos dias e 
entrou em erupção no domingo 
(19). Fontes de lava e nuvens 
de fumaça foram registradas 
no local. As Ilhas Canárias 
ficam localizadas a noroeste 
da África, próximas à costa do 
Marrocos e do Saara Ocidental.

O geólogo Mauro Gustavo 
Reese Filho, da Universidade 
Federal do Paraná, afirma 
em estudo que, ainda que as 
chances sejam remotas, a 
população costeira do Brasil 
deveria ser conscientizada. 
“Estudos mais recentes dizem 
que as chances de ocorrência 
são remotas e longínquas, no 
entanto, o estabelecimento de 

sistemas de alarme que possi-
bilitam a evacuação de áreas 
é justificável quando se trata 
de vidas humanas”, afirmou 
Reese em seu trabalho, também 
citado pela Metsul. 

O pesquisador brasileiro 
apontou a falta de cuidados pre-
ventivos na costa brasileira. Ele 
parte do princípio de que uma 
mera possibilidade de desastre 
já indica a necessidade de ações 
preliminares. “A possibilidade 
de ocorrência deste evento por 
si só deveria ser razão para 
a prevenção de todos os tipos 
de danos na costa brasileira, 
porém até o momento nada 
foi feito. A falta de informação 
é a principal causadora deste 
problema, pois inclusive no meio 
geológico muitas pessoas não 
sabem sobre tal fato.”

Para as atividades vulcâ-

nicas do Cumbre Vieja cau-
sarem impacto na costa bra-
sileira seria necessário um 
grande colapso do vulcão. 

Se isso ocorresse, atingiria 
toda a costa brasileira, de norte 
a sul, bem como de outros 
países banhados pelo Oceano 
Atlântico. Essa possibilidade, 
no entanto, é considerada re-
mota por especialistas.

Um estudo do pesquisador 
estadunidense George Pararas-
-Carayannis, presidente da 
Tsunami Society International, 
afirmou que esse tipo de colapso 
é “extremamente raro e nunca 
ocorreu na história registrada”. 
Além disso, ele afirmou que 
estudos recentes que preveem 
a geração de tsunamis a partir 
da erupção do Cumbre Vieja 
foram baseados em suposições 
incorretas. (Com Reuters)

Por RTP/Ag. Brasil

Uma equipe interdisci-
plinar de pesquisadores des-
cobriu e testou uma molécula 
que abre caminho para o de-
senvolvimento de uma nova 
geração de medicamentos 
contra vírus e parasitas, anun-
ciou ontem (20) a Universi-
dade de Coimbra, em Portugal.

Pesquisadores de várias ins-
tituições científicas nacionais 
descobriram e testaram “uma 
molécula com um perfil revo-
lucionário, que abre caminho 
de um novo antimicrobiano de 
largo espectro, com potencial 
de aplicação na prevenção e 
tratamento de múltiplos tipos 
de infecções virais, endêmicas 
e pandêmicas, e também do-
enças parasitárias, como a 
malária”, afirma a UC em nota 
enviada à Agência Lusa.

Designada BSS730A, a mo-
lécula, que é “derivada da 
penicilina, uma das mais co-
nhecidas do mundo, foi des-
coberta no âmbito do projeto 
Spiro4MALAIDS e resulta de 
vários estudos realizados ao 
longo dos últimos nove anos 
pelo Grupo de Química Orgâ-
nica da FCTUC (Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra)”.

O projeto Spiro4MALAIDS 
é coordenado pela professora 
Teresa Pinho e Melo, do De-
partamento de Química da 
FCTUC, e tem a participação 
de pesquisadores da Univer-
sidade de Lisboa, por meio 
do Instituto de Medicina Mo-
lecular e da Faculdade de 
Farmácia, e do Instituto Uni-
versitário Egas Moniz.

Os diversos ensaios pré-
-clínicos realizados com dife-
rentes vírus – entre eles o HIV 
e várias estirpes do vírus da 
gripe (com potencial pandê-
mico) e em parasitas como o 
que provoca a malária – são 
muito promissores. “A molé-
cula apresentou atividade no-
tável contra os diferentes vírus 
e parasitas testados. Em con-
centrações muito baixas, a efi-

cácia na inibição das infecções 
atingiu os 99%”, disse Nuno 
Alves, aluno de doutorado da 
FCTUC e membro da equipe.

Perfil inovador
Os resultados obtidos, des-

taca, indicam que a nova mo-
lécula “tem comportamento 
completamente diferente dos 
medicamentos que se encon-
tram no mercado. Enquanto 
os antivirais convencionais 
atuam sobre a maquinaria 
do próprio vírus, a molécula 
BSS730A atua ao nível do 
hospedeiro, promovendo uma 
resposta do próprio hospe-
deiro contra o vírus”.

“Um mecanismo desse tipo, 
além de ter um perfil farma-
coterapêutico inovador, está 
muito menos sujeito ao desen-
volvimento de resistência por 
parte dos vírus”, ou seja, “ve-
rificou-se que a molécula mos-
trou ser ativa contra estirpes 
multirresistentes dos mesmos 
vírus”. Ao observar os meca-
nismos que a molécula utiliza 
para exercer a sua atividade, os 
investigadores acreditam que 
existem boas perspectivas para 
“inativar outros vírus além dos 
estudados”.

É uma molécula que “po-
derá ter atividade para novas 
ameaças virais que possam 
emergir no futuro, represen-
tando uma nova geração de 
medicamentos antivirais e an-
tiparasitários de largo espetro, 
muito mais eficazes que os 
atuais”, afirma, citado pela 
UC, o investigador do Departa-
mento de Química da FCTUC.

A equipe pretende avançar 
com a realização de ensaios 
clínicos dentro de três anos, 
mas precisa de financiamento.

“Um projeto desse tipo re-
quer aporte financeiro consi-
derável, da ordem de 2 milhões 
de euros”, estima Nuno Alves. 
Justamente com o objetivo de 
angariar financiamento que 
permita avançar com o desen-
volvimento dessa tecnologia, 
está em fase de conclusão a 
criação de uma startup.

Violência

Natureza

Saúde

Tragédia aconteceu em campus de Perm, na região dos Urais

Vulcão na África tem chance remota 
de provocar tsunami até no Brasil

Estudo em Portugal abre 
portas a nova geração de 
medicamentos contra vírus

Alunos pularam de janelas 
e se trancaram em 
quartos durante o ataque

Erupção do Cumbre 
Vieja, em La Palma, 
nas Ilhas Canárias
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Felipe Trueba/Agência Lusa

UOL/Folhapress 

Ao menos seis pessoas mor-
reram e 28 ficaram feridas de-
pois que um estudante abriu 
fogo contra outros alunos em um 
campus universitário de Perm, 
na região dos Urais, na manhã 
de ontem (20). O atirador foi 
detido, informou o Comitê de 
Investigação Russo, que inicial-
mente divulgou que oito pessoas 
teriam sido mortas, mas recuou 
e revisou o número horas depois.

“Um estudante que estava 
em um dos edifícios da uni-
versidade abriu fogo contra 
as pessoas ao seu redor. De 
acordo com um balanço atua-
lizado, seis pessoas morreram 
no tiroteio”, informou o Co-
mitê de Investigação. O ati-
rador, que já foi identificado, 
entrou no campus às 11h lo-
cais (2h de MS), de acordo 
com o serviço de comunicação 
da universidade.

Pelo menos 28 pessoas fi-
caram feridas – a maioria por 
tiros, e outras na queda de ja-
nelas quando tentavam fugir do 
atirador –, segundo a agência 
de notícias estatal TASS, com 
base em informações do Mi-
nistério da Saúde. Nove ambu-
lâncias foram enviadas para o 
local. O atirador “ficou ferido 
durante a detenção ao opor 
resistência”, informou o comitê, 
que não divulgou informações 
sobre a motivação do ataque.

Vídeos publicados nas 
redes sociais mostram estu-
dantes que fugiram do tiroteio 
ao pular pelas janelas do pri-
meiro andar de um prédio do 
campus. Outra gravação, feita 
a partir de uma janela, mostra 
um indivíduo vestido de preto 
que atira e caminha na direção 
da entrada do prédio.

O presidente Vladimir Putin 
foi avisado do tiroteio e lamentou 
as mortes. “O presidente ex-

pressa condolências sinceras 
aos que perderam familiares e 
entes queridos como resultado 
deste incidente”, disse o porta-
-voz de Putin, Dmitry Peskov, a 
repórteres.

Um fenômeno em alta
Os tiroteios em escolas ou 

universidades eram raros na 
Rússia – que tem uma legis-
lação rigorosa de controle de 
armas –, mas se tornaram 
mais frequentes nos últimos 
anos. O presidente Vladimir 
Putin o denunciou como um 
fenômeno importado dos Es-
tados Unidos e um efeito per-
verso da globalização.                                                                    

O incidente anterior do 
tipo havia acontecido em 
11 de maio de 2021, quando 
um jovem de 19 anos abriu 
fogo contra uma escola de 
Kazan (sudoeste) e matou 
nove pessoas. No mesmo dia, 
Putin ordenou uma revisão 

das normas sobre o porte de 
armas, pois o autor do ataque 
tinha permissão para o uso de 
uma arma semiautomática.

Em outubro de 2018, um es-
tudante matou 19 pessoas antes 
de cometer suicídio em um 
instituto de Kerch, uma cidade 
da península ucraniana da Cri-
meia, que a Rússia anexou em 
2014. As autoridades afirmam 
que desmantelaram nos úl-
timos anos dezenas de planos 
de ataques contra centros de 
ensino, normalmente por parte 
de adolescentes.

Em fevereiro de 2020, as 
forças de segurança prenderam 
dois jovens, nascidos em 2005 
e de nacionalidade russa, que 
eram muito ativos em fóruns vir-
tuais com a apologia do assas-
sinato e do suicídio. De acordo 
com os investigadores, eles pla-
nejavam atacar um centro de 
ensino em Saratov (sudoeste), 
às margens do Volga.

Atirador mata seis e fere pelo 
menos 20 em universidade russa



e internacional.”
Ele ainda comentou que foi 

lançado recentemente duas 
campanhas: “Meu Estado, 
Meu Destino” e a nacional/
in ternac iona l 
“Desbravadora 
de Destinos”, 
que, agora, com 
o voo, consegue 
conectar a cam-
panha promo-
cional como atra-
tivo.

“Exemplo é a 
feira Expo Abav, maior feira 
de turismo das Américas. Esse 
ano acontece em Fortaleza, 
mas historicamente acontece 
em São Paulo, vamos muito 
fortes, com estandes, empre-

sários, ativando a marca Mato 
Grosso do Sul na feira, aumen-
tando o número de turistas 
para nosso Estado”, afirmou.

Bruno lembrou que o mês de 

agosto trouxe a Bonito cerca 
de 15 mil turistas, melhor re-
sultado no mesmo mês dos 
últimos cinco anos.

“Agora, vemos a volta um 
pouco mais consistente, e 

esse processo também se deu 
graças ao avanço das vacinas 
no Estado em comparação ao 
restante do Brasil, isso dá uma 
tranquilidade do mercado abrir 

com mais segurança”, 
frisou.

“Temos a campanha 
educativa ‘Vem, mas 
vem de máscara’, para 
incentivar as pessoas 
que querem viajar, fazer 
com segurança, acredi-
tamos que esse é o ca-
minho para aumentar 

o turismo e a economia no 
Estado”, finalizou.

A entrevista completa 
pode ser conferida no canal 
do YouTube O Estado Play e no 
site O Estado Online.
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O ‘Decola-MS’ é 
uma estratégia para 
captação de novos voos
Bruno Wendling, presidente da Fundtur

GERAL
Polícia

Estado Play

Mal súbito

Ciência forense

João Vitor Fernandes e Rosana Lemes

A Polícia Civil informou a 
prisão de um dos suspeitos 
por envolvimento no sequestro 
de uma mulher no fim de 
semana em Campo Grande. 
Com o auxílio do Batalhão de 
Choque, o suspeito foi encon-
trado no bairro Universitário,  
e afirmou que escolheu a ví-
tima após encontrá-la numa 
padaria usando joias. E o se-
gundo suspeito de ter parti-
cipado da ação, João Vítor 
Rodrigues da Silva, de 20 anos, 
morreu no fim da manhã de 
ontem após confronto com a 
polícia, no bairro Bethaville. 

Conforme o delegado do 
Garras (Delegacia Especia-
lizada de Roubos a Banco, 
Assaltos e Sequestros), João 
Paulo Sartori, ainda na tarde 
de domingo, os policiais che-
garam até o suspeito, além 
da arma e do veículo, um Fiat 

Uno, usados no crime.
 Segundo Sartori, o suspeito 

detido tem diversas passagens 
policiais. “Ele visualizou uma 
das vítimas em uma padaria 
em poder de muitas joias e 
decidiu segui-la e perpetrar 
o roubo”, disse. “Mas é uma 
versão que está demandando 
confirmação”, comentou.

O delegado explica ainda 
que a polícia acreditava que o 
dinheiro da vítima estava com 
João Vítor, que morreu após 
troca de tiros com o Choque. 
Sartori afirmou que a ação cri-
minosa contou com o apoio de 
um terceiro indivíduo. “Acre-
ditamos na hipótese de que, 
inicialmente, eles entraram na 
residência com o escopo de co-
meter apenas o roubo com pri-
vação momentânea da liber-
dade das vítimas. Porém, um 
dos autores viu um vigilante na 
rua e achou que havia alguma 
intercorrência na ação, (…) 
acabaram levando a vítima e 
convertendo o crime de roubo 
para sequestro”, afirmou.

Ainda na madrugada de 

domingo, os policiais conse-
guiram recuperar o veículo da 
família e o celular da vítima 
que foram roubados no mo-
mento do sequestro. Sartori in-
formou ainda que foram feitas 
várias ameaças enquanto a 
vítima esteve presa em seu 
local de cárcere, mas ela não 
foi ferida.

O crime
O sequestro ocorreu na 

noite de sábado (18), em 
Campo Grande, após a in-
vasão de uma casa na Vila 
Antônio Venda. Uma mulher 
de 50 anos foi levada e os sus-
peitos exigiram um resgate de 
R$ 50 mil para que a vítima 
não fosse morta. O delegado 
do Garras (Delegacia Espe-
cializada de Roubos a Banco, 
Assaltos e Sequestros), João 
Paulo Sartori, detalhou a di-
nâmica do crime durante a 
coletiva. Eles teriam seguido 
as vítimas até a casa. 

No momento que as ví-
timas entraram na garagem, 
os suspeitos entraram junto 

Preso por sequestro diz que escolheu 
vítima após vê-la com joias em padaria
Delegado do Garras informou que há um terceiro suspeito de participação no crime hediondo

De acordo com o 
delegado do Garras 
João Paulo Sartori, 
supeito detido já tem 
passagens pela polícia

Dayane Medina

Referência mundial no 
ecoturismo, Mato Grosso do 
Sul aumentou a perspectiva 
de turismo após o anúncio 
de voo com conexão direta 
entre o município de Bo-
nito e São Paulo. Em en-
trevista ao radialista João 
Flores Júnior, no O Estado 
Play, o presidente da Fun-
dtur (Fundação de Turismo) 
do Estado), Bruno Wendling, 
destacou como essa ponte 
aérea vai enriquecer econo-
micamente o Estado.

A partir de 2 de dezembro 
deste ano dois novos voos 
semanais ligam os aeroportos 
de Congonhas (CGH) e de 
Bonito (BYO), sempre nas 
quintas-feiras e domingos. O 
novo trecho é inédito na his-
tória de Mato Grosso do Sul 
e deve trazer um movimento 
ainda maior para a região.

“Essa conquista era um 
sonho antigo. Quando che-
guei na fundação, era co-
brado muito um acesso alter-
nativo, e um voo desse saindo 
do principal mercado emissor 
que é São Paulo era um sonho 
de Bonito e região”, contou. 
“A gente conseguiu com muito 
esforço e vai trazer grandes 
resultados para Mato Grosso 
do Sul”, disse Bruno.

Essa ponte aérea vai 
possibilitar ao turista co-

nhecer não só Bonito, mas 
também outros atrativos do 
Estado como o trecho de 
Piraputanga, Aquidauana, 
Camisão, entre diversas ou-
tras regiões com grandes 
atrativos turísticos.

“Sempre trabalhamos 
olhando para o território, o 
conjunto de municípios que 
bem organizados podem 
ofertar uma experiência ao tu-
rista, que quer consumir mais 
de um produto, mais de um 
destino, mais de uma viagem. 
Turistas nacionais e interna-
cionais que vem até no Estado 
não podem consumir apenas 
um destino, então todos serão 
beneficiados”, explicou o pre-
sidente, que destacou que até 
a região do Pantanal será 
beneficiada.

Bruno também destacou 
como esse novo voo aliado a 
programas e campanhas vai 
alavancar o nome do Estado 
no mercado, junto a outros 
estados. “O ‘Decola-MS’ é uma 
estratégia do governo para 
captação de novos voos. A 
gente [Fundtur] trabalha com 
os empresários como no pro-
grama ‘Trilhar MS’ que é um 
programa de apoio a oferta 
turística, temos programas 
concomitantes que apoiam a 
bonificação desses produtos, 
campanhas que vão ao en-
contro de posicionar essas 
regiões ao mercado nacional 

João Vitor Fernandes

A DEH (Delegacia Especiali-
zada de Repressão aos Crimes 
de Homicídio), que cuida dos 
casos de pessoas desaparecidas 
em Campo Grande, adotou, em 
2020, uma campanha mais atua-
lizada para encurtar o tempo de 
busca. Nessa segunda-feira (20), 
eles divulgaram a identidade da 
primeira ossada, descoberta com 
a nova ferramenta, na Capital. 
De acordo com o delegado titular 
da DEH, Carlos Delano, trata-
-se de um homem, de 53 anos, 
com problemas relacionados ao 
alcoolismo, desaparecido em fe-
vereiro de 2020 e encontrado sem 
vida em um milharal na BR-163, 
em março de 2020.

Na ocasião, foram feitos todos 
os procedimentos da perícia cri-
minal e o DNA do cadáver foi 
colocado em arquivo. “O exame 
laboratorial encurtou o caminho 
e nós demos a resposta à família 
sobre o destino do familiar de-
saparecido. Se não tivesse a 
ferramenta do banco de dados, 
a identificação demandaria os 
métodos tradicionais como o 
cruzamento de dados, testemu-
nhas e um esforço maior.”

Segundo Delano, a proposta 
da campanha partiu do Minis-
tério da Justiça. “Replicamos 
essa campanha para coletar o 
DNA de familiares dos desapa-
recidos, para a identificação de 
ossadas no Imol e para melhorar 
a política nacional de buscas por 
pessoas desaparecidas, que é 
uma lei federal.”

Também na apresentação 
simbólica do primeiro caso re-
velado com o banco genético em 
Campo Grande, a diretora do Ialf 
(Instituto de Análises Laborato-
riais Forenses), Josemirtes do 
Prado, explicou que, em todos 
os achados de cadáveres, a pe-
rícia encaminha uma amostra 
de DNA para eles: “Fazemos a 
extração de DNA e inserimos 
no banco de perfis genéticos em 
nível nacional”.

(Com informações da re-
pórter Rosana Lemes)

e anunciaram o assalto. De 
acordo com as informações 
divulgadas pelo Garras, um 
dos homens rendeu as ví-
timas enquanto outro cuidava 
da movimentação do lado de 
fora. Eles foram embora le-
vando a mulher após perce-

berem um vigilante próximo.
Um dirigiu o Fiat Uno 

enquanto o outro estava no 
carro da família, com a refém 
dirigindo. 

Eles foram até o bairro 
Pacaembu, na região da 
Guaicurus. Segundo Sartori, 

a casa pertence a um dos 
suspeitos de envolvimento no 
crime. A vítima foi encontrada 
pelos policiais do Choque por 
volta das 3h30, no Itamaracá. 
O veículo da família foi encon-
trado no mesmo bairro, mas 
em outro endereço.

Perspectiva de turismo aumenta com novo voo entre MS e SPDEH divulga 
resultado de 1ª 
ossada identifi cada 
com banco 
nacional genético

Mulher bate em camionete parada e capota o carro na Vila Bandeirantes

Voos semanais entre o 
aeroporto de Bonito e o 
aeroporto de Congonhas 
devem fomentar o 
turismo no Estado

Populares acreditam 
que a motorista tenha 
sofrido um mal súbito 
antes da capotagem

Rosana Lemes

Divulgação
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esPor volta de 8h da manhã 

dessa segunda-feira (20), 
houve um acidente com capo-
tamento envolvendo apenas 
um veículo Volkwagen na Rua 
Alexandre Fleming, trajeto 
do bairro Vila Bandeirantes, 
em Campo Grande.

Segundo a PM (Polícia 
Militar), a motorista era 
uma mulher, de 53 anos, 
que dirigia a caminho do 
trabalho junto com seu filho, 
de 21 anos. De acordo com 
os vizinhos, a condutora 

bateu na traseira de uma ca-
mionete Chevrolet Montana, 
estacionada.

Além disso, populares re-
lataram que apenas ouviram 
a batida, mas acreditam que 
a colisão aconteceu após a 
mulher ter sofrido um mal sú-
bito. Por fim, uma equipe do 
Corpo de Bombeiros socorreu 
e encaminhou as vítimas, 
estáveis e orientadas, para 
a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) do bairro Uni-
versitário. (JVF)
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Promover a representatividade; 
esta é a proposta do projeto “Semente 
das Ruas”, que será disponibilizado a 
partir da quinta-feira (23) nas redes 
sociais do projeto, que foi aprovado 
no Edital do FMIC(Fundo Municipal 
de Investimento Cultural) nº 16/2019.

O “Semente das Ruas” nasce com 
o objetivo de cultivar a cultura hip-
-hop, um estilo de vida que busca 
valorizar a ocupação de espaços 
públicos, criando uma identidade 
cultural. O projeto vai trabalhar de 
uma forma inovadora, despertando 
nos jovens o interesse por leitura, 
poesia, música, dança, vídeo, pro-
pondo uma reflexão sobre problemas 
sociais, buscando tornar os jovens 
multiplicadores culturais, tudo isso 
em formato digital.

Na programação serão oferecidas 
oficinas de breaking com o B-Boy Fa-
binho Iframe, construção de letras e 
musicalidade com o rapper GF Gahiji, 
poesia com General R3 e grafite com 
Marilena Grolli, todos renomados 
artistas em suas áreas e conhecidos 
nacionalmente. Todas as oficinas 
serão disponibilizadas nos canais 
oficiais do projeto.

Nova perspectiva
De acordo com Angela Finger, 

produtora cultural e idealizadora do 
projeto, a experiência dos artistas 
envolvidos no “Semente das Ruas”, 
faz toda a diferença. “Todos os ofici-
neiros são profissionais capacitados 
que saíram do movimento hip-hop e 
que hoje atuam no mercado de tra-
balho com um bom conceito e com isto 
mudaram a realidade de suas vidas 
e de suas famílias”, afirma Angela.

Ainda segundo a organizadora, as 
oficinas podem proporcionar vários 
benefícios, entre eles o de diminuir os 
índices de evasão escolar, violência 
e de criminalidade. “As oficinas de 
hip-hop promovem a melhoria do 
ritmo, da flexibilidade, da agilidade, 
coordenação motora, reduz o stress, 
aumentam a autoestima, combatem 
a depressão, reduzem a obesidade, 
beneficiam no processo crítico e cria-
tivo, na leitura e redação, enriquecem 
o vocabulário, motivam o hábito da 
leitura, estimulam a imaginação e 
o exercício do pensar, diminuindo a 
evasão escolar, a violência e a crimi-
nalidade”, completa.

O rapper General R3 comentou 
como o hip-hop o tirou da situação de 
rua, para se tornar um dos artistas 
mais atuantes do movimento, seja 
pela música, ou por causas sociais. 
R3 é voluntário da Cufa (Central 
Única de Favelas), que atende comu-
nidades carentes. “Eu fiquei muito 
honrado por ser convidado para 
participar do projeto ‘Semente das 
Ruas’, até porque eu fui uma semente 
da rua. Já fui morador de rua e de 
certa forma eu tenho contato com o 
hip-hop desde os 14 anos. O hip-hop 
me trouxe disciplina para que eu não 
piorasse a minha situação. Eu tinha 
um sonho com o hip-hop, até porque 
eu dançava, era dançarino de break. 
Eu aprendi muito com a disciplina e 
a filosofia do hip-hop. São lições que 
eu trago para minha vida toda.”

Expectativa
General R3 afirma que preparou 

algo divertido, com uma pitada de 
humor nos vídeos. “Tentei abordar 
o assunto de forma dinâmica e di-
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Beatriz Magalhães

Promover a representatividade; 
esta é a proposta do projeto “Semente 
das Ruas”, que será disponibilizado a 
partir da quinta-feira (23) nas redes 

vertida, pois entendemos que poesia 
é algo relativo a aula de português, 
então trabalhei de forma que ficasse 
compreensível e legal o assunto. Tem 
até uma pitada de humor nos vídeos. 
Mas é algo que vai facilitar a escrita de 
quem quer aprender”, afirma o rapper.

A artista visual Marilena Grolli 
aposta no ineditismo do formato e 
em suas oficinas de grafite utilizou 
a linguagem lúdica que abrange em 
seu público até as crianças. “Este 
projeto tem um formato específico e 
para mim é muito importante. Tem 
seu ineditismo. Não que não existam 
oficinas de grafite na internet, existe, 
mas não com essa duração e com essa 
qualidade em que estão sendo desen-
volvido os vídeos”, afirma Grolli, que 
totaliza cinco horas de oficina.

Para o rapper Gerenal R3, o pro-
jeto tende a continuar. “Creio que 
vai ser o primeiro de muitos. Um 
material de excelente qualidade com 
intérpretes de muito valor no nosso 
Estado. Uma aula inicial de se encher 
os olhos”, pontua.

Hip-hop
O hip-hop 

n a s c e u 

nas ruas e propõe valorizar a ocu-
pação dos espaços públicos. Mais que 
um gênero musical, é uma cultura 
popular, que surgiu nas comuni-
dades de origem africana, caribenha 
e latina, localizadas n o s 
subúrbios de Nova 
York, em meados da 
década de 1970, em 
um contexto urbano 
violento, onde predominava a crimi-
nalidade, os jovens tinham apenas 
as ruas como forma possível 
de lazer. No Brasil, o berço do 
hip-hop é a cidade de São Paulo. Na 
década de 1980, ocorriam festas e 
encontros de jovens. Nessas festas, 
foram formados diversos artistas de 
renome, como Thaíde, DJ Hum, Ra-
ppin Hood e os próprios Racionais 
MC’s. Conheça o projeto por meio 
do link: https://www.instagram.com/
sementesdasruas/

Projeto oferece 
oficinas de hip-hop 
enfocando poesia, 
grafite, dança e 
música no YouTube

Poesia 
O rapper General R3 ensina 
de maneira bem-humorada os 
segredos da poesia do hip-hop

Grafite 
A artista Marilena Grolli revela 
os segredos da arte do grafite 
com linguagem lúdica

Poesia 
Gahiji ensina as técnicas 
peculiares da rima que ganhou 
o mundo inteiro

Dança
B-Boys Fabinho e Emanuel 
com a idealizadora do projeto, 
a produtora Angela Finger



A Igreja celebra hoje, de forma especial, a vida de 
São Mateus apóstolo e evangelista, cujo nome antes da 
conversão era Levi. Morava e trabalhava como coletor de 
impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a Pa-
lavra de Jesus, “— Siga-me!”, deixou tudo imediatamente, 
pondo de lado a vida ligada ao dinheiro e ao poder para um 
serviço de perfeita pobreza: a proclamação da mensagem 
cristã! Encontramos no Evangelho de São Lucas a pessoa 
de Mateus que prepara e convida o Mestre para a grande 
festa de despedida em sua casa. Assim, uma numerosa 
multidão de publicanos e outros tantos condenados aos 
olhos do povo sentou-se à mesa com ele e com Aquele 
que veio, não para os sãos, mas sim para os doentes; não 
para os justos, mas para os pecadores. Chamando-os à 
conversão e à vida nova. Por isso, tocado pela misericórdia 
d’Aquele a quem olhou e amou, no silêncio e com discrição, 
livrou-se do dinheiro fazendo o bem. É no Evangelho de 
Mateus que contemplamos mais amplamente trechos 
referentes ao uso do dinheiro, tais como: “Não ajunteis 
para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho 
os destroem”, ainda, “Não podeis servir a Deus e ao di-
nheiro”. Com Judas, porém, ficou o encargo de “caixa” da 
pequena comunidade apostólica que Jesus formava com os 
seus. Mateus deixa todo seu dinheiro para seguir Jesus; 
Judas, ao contrário, trai Jesus por 30 moedas! Celebramos 
também seu martírio, que acabou fechando com a palma da 
vitória o testemunho deste apóstolo, santo e evangelista. 
São Mateus, rogai por nós!   
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

CUIDADO!       

TERROR    

NAS ALTURAS            

NOVOS DESAFIOS  

MADEIXAS     
EXCUSE ME (PERDOE-ME)   

LUTO 

NAS RUAS    

VERBO SONEGAR   

É ridículo como algumas pessoas deixam de gostar de 
você a partir do momento quando você não faz o que elas 
querem.  

Amanhã, o querido Jorge Kehl, cabeleireiro talentoso e 
premiado, gente querida aqui da cidade, passará a integrar 
a equipe do salão Jacques Janine Campo Grande. Como não 
poderia deixar de ser, ele continua com sua clientela fiel.   

Ao retratar-se publicamente das agressões verbais 
contra sua correligionária Karla Cânepa, o deputado es-
tadual Pedro Kemp (PT) não só obedeceu à solução dada 
por acordo judicial, mas também pôs fim a uma situação 
constrangedora dentro das linhas partidárias. Nas eleições 
de 2020, Cânepa era candidata a vereadora e acusou Kemp 
de não distribuir de forma igualitária as verbas do fundo 
de campanha. A acusação gerou bate-boca e uma reação 
verbal enfezada e exagerada do deputado. Ele pediu des-
culpas, mas o caso foi levado à Justiça e Kemp retratou-se.   

Quem nos deixou no sábado, foi dona Maria Aparecida 
Pedrossian Albuquerque, mãe do engenheiro civil e sani-
tarista Renato Albuquerque, da empresária Arlete Adames 
e da médica Cidinha Arroyo. Adeus grande amiga. Siga o 
caminho da luz. Para sempre em nossos corações. 

Campo Grande é o berço de mais um movimento gerado 
pela insatisfação nacional. Chama-se “Frente Ampla Pela 
Democracia” e já está reforçando, a todo vapor, a mobili-
zação pelo “Fora Bolsonaro”, apostando que a onda popular 
deverá crescer até tornar inevitável o impeachment do 
presidente.   

O ex-pugilista Acelino Popó Freitas completa hoje 46 
anos. Nascido em Salvador, ele é recordista mundial de 
nocautes, com 34 em 43 lutas. Foi campeão mundial dos 
superpenas pela WBA e WBO e dos peso-leves pela WBO, 
em duas ocasiões. Foi secretário de Esportes, Lazer e 
Entretenimento de Salvador, no governo de João Henrique 
Carneiro (eleito pelo MDB), Popó tem um nobre objetivo: 
lutar contra as drogas. "A prática de esporte favorece o 
desenvolvimento do jovem e é uma prática importante para 
o combate às drogas e outros vícios".    

O secretário de Estado Geraldo Resende, com toda 
a autoridade de quem cumpriu, na Secretaria Estadual 
de Saúde, um trabalho que ganhou reconhecimento 
nacional, avisa a quem ainda tem dúvidas: mesmo com 
a queda de casos e até com hospitais registrando zero 
internação, o coronavírus continua em ação, ainda é 
causador de doença e morte. Sendo assim, que se 
mantenha a prevenção! Vacine-se e use máscara!  

Lançado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), 
o Projeto Gênesis vai erguer, no recém-criado Parque 
Estadual das Águas do Paraíso, em Alto Paraíso de 
Goiás, um caprichadíssimo centro de preservação, 
pesquisa, contemplação e artes. O projeto foi conce-
bido pelo multiartista Luís Pedro Scalise (que vive 
em Campo Grande) e já é tido como meninas dos 
olhos de Caiado. Para Scalise, esse será um divisor 
de águas nos parques temáticos já existentes.   

A competente Suki Ozaki deixa a equipe de tele-
jornalismo do SBT-MS após 13 anos de vitoriosa ativi-
dade na emissora, com belas reportagens e vibrante 
atuação pelas grandes causas. Parte para outras 
etapas da carreira, assim como fez há poucos dias o 
celebrado jornalista Laureano Secundo, que se mudou 
para a cidade de Sorocaba (SP).   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Em Rio Brilhante, a vereadora Rosiane de Oliveira Batista 
Giuliani (PSD), ao vivo e em cores, instigou a sociedade a sonegar 
impostos. É isso mesmo: Giuliani sugeriu que os contribuintes 
deixem de pagar IPTU para que o débito se acumule, então o de-
vedor procuraria a prefeitura e faria a renegociação por meio do 
Refis. Esse é um meio utilizado para que, reduzindo-se a dívida 
em até 70% ou mais, as pessoas possam atualizar suas contas. A 
ideia infeliz pode causar cassação por quebra de decoro. 

Uma terça-feira com um casal, na coluna, que amo. A empresária 
Loridane Martins e o engenheiro civil Paulo Palhano. Gente que 
sempre publiquei na coluna, com uma bela história de ajudar o 
próximo. Sempre publiquei aqui e, se Deus quiser, continuarei 
publicando. Ela, filha do fundador de Chapadão do Sul, nosso 
saudoso Júlio Alves Martins, natural de Ijuí (RS) e morto em junho 
do ano passado, aos 91. Ele, filho do querido Francisco Albuquerque 
Palhano, escritor, contista e romancista paraibano que manteve 
pecuária por muitos anos em Bandeirantes e que nos deixou em 
dezembro 2020, aos 96. Um casal querido, sempre praticando o 
bem em prol de entidades.    

DIA DELE  

Bandido não tem limite. No sábado, minha amiga 
Aline Ayoub, no meio da madrugada, foi vítima de 
roubo e sequestro, em casa. Ladrões armados assal-
taram a família, prenderam todos em um quarto, então 
levavam Ayoub para um cativeiro. Eles não estavam 
nem com o rosto coberto, simplesmente chegaram à 
casa anunciando o assalto. Levaram joias. Como res-
gaste, queriam 50 mil em dinheiro. Depois de muita 
negociação, o marido da vítima, Omar Ayoub, conse-
guiu sacar R$ 18 mil para os sequestradores e ainda 
deu seu Rolex. Ao liberarem Aline Ayoub do cativeiro, 
um deles falou alto para ela: “Vaza, rápido!”. Um dos 
sequestradores, a polícia já identificou. Por isso que 
sempre digo, cuidado com o que você coloca nas redes 
sociais. Não escancare muito sua vida privada. Ban-
didos e sequestradores estão atentos às informações 
para agirem. Todo cuidado é pouco.    

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) 
anunciou o novo formato da Caravana 
da Saúde, um investimento da ordem de 
R$ 100 milhões com o objetivo de zerar 
a fila de cirurgias eletivas e exames, 
sobretudo os mais complexos, como 
tomografias, ressonâncias e outros. 
Durante a pandemia, aconteceu um 
grande represamento desses serviços 
de saúde e as filas aumentaram. 
Desta vez, os procedimentos serão 
realizados em hospitais públicos e 
privados, laboratórios e clínicas que se 
cadastraram e aceitaram a tabela de 
custos que é igual para todos.
Vão atender todos os municípios do 
Estado em mais esta ação 
pela saúde da população.   

São João Paulo II, que seu sorriso de fé em dias melhores e sua benção 
cheguem a nós, protegendo-nos durante toda a semana. Amém!   

DivulgaçãoÉdipo Barbosa
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“MS Cultura Cidadã” contempla trabalhadores do setor cultural

Inscrições para 
auxílio emergencial 
seguem até sexta-feira

Luto na TV

Celebridades

FCMS

Reality

MC Gui e Liziane 
Gutierrez batem boca 
em ‘A Fazenda 13

De acordo com a lei, o beneficiário precisa ter 
participado da cadeia produtiva dos segmentos 
artísticos e culturais do Estado nos últimos 24 
meses anteriores à edição do Decreto Estadual 
n° 15.396, de 19/3/2020, quando foi declarada a 
situação de emergência em Mato Grosso do Sul em 
razão da pandemia.

O trabalhador da cultura não poderá ter emprego 
formal ativo em empresas privadas, não pode ter 
cargo, emprego ou funções públicas e não pode 
ser titular de benefício previdenciário, nem estar 
recebendo seguro-desemprego.

A comprovação da adequação às condições se 
dará pela verificação de informações cadastrais e 
registrais nos bancos de dados dos órgãos oficiais, 
pela análise de documentos (autodeclarações), 
pessoas e de registros apresentados pelo interessado.

Acompanhe abaixo os pré-requisitos 
para poder usufruir deste benefício 

Reprodução

Marcelo Rezende

As inscrições para o Pro-
grama Estadual “MS Cultura 
Cidadã”, para trabalhadores da 
cultura de Mato Grosso do Sul, 
seguem até sexta-feira (24). Por 
meio das inscrições os profis-
sionais terão acesso ao auxílio 
financeiro de R$ 1.800, a serem 
depositados em três parcelas 
iguais e sucessivas de R$ 600. 
As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente no site www.
mapacultural.ms.gov.br.

“Até o momento foram en-
viadas em torno de 60% das 
inscrições das 1.800 vagas dis-
poníveis para os trabalhadores 
da cultura. Sabemos da impor-
tância desse recurso para a 
classe artística nesse cenário 
pandêmico, com essa ampliação 
do prazo pretendemos dar mais 
tempo para os interessados pro-
videnciarem a documentação 

necessária e verificarem as 
pendências, pois muitos come-
çaram e não concluíram o envio 
da inscrição”, explica Gustavo 
Cegonha, diretor-presidente da 
Fundação de Cultura de MS.

Auxílio para a cultura
Com as atividades culturais 

suspensas por lei, a maioria 
dos trabalhadores e trabalha-
doras da cultura foi obrigada 
a lidar com sérias restrições 
econômicas.

O alento só veio com a ação 
preponderante do Governo do 
Estado de Mato Grosso do Sul 
que em maio de 2020 lançou 
dois programas: o “MS Cultura 
Presente I” e “MS Cultura Pre-
sente II”, beneficiando mais de 
800 pessoas, tornando-se assim 
o primeiro Estado do país a 
lançar um auxílio emergencial 
para a categoria.

Com a “Retomada Cultural 

MS”, pacote de apoio lançado 
em junho pelo governador Rei-
naldo Azambuja, novos recursos 
serão disponibilizados para os 
setores culturais com auxílio 
financeiro, medidas fiscais e 
microcrédito orientado, em mais 
um esforço para recuperação 
ante os impactos econômicos 
provocados pela pandemia.

Na esteira dos auxílios emer-
genciais anteriores, mais uma 
vez a categoria poderá contar 
com novos benefícios. O pro-
grama “MS Cultura Cidadã” 
vai possibilitar que contadores 
de histórias, produtores, téc-
nicos, curadores, oficineiros, 
professores de escolas de artes 
e capoeira, designers de moda, 
entre outros profissionais 
da cultura estadual, tenham 
acesso ao auxílio financeiro de 
R$ 1.800, a serem depositados 
em três parcelas iguais e suces-
sivas de R$ 600.

O valor estimado do in-
vestimento de apoio finan-
ceiro emergencial totaliza R$ 
3.230.000,00, custeado pelo 
Tesouro Estadual e cerca de 
1.800 trabalhadores poderão 
ser beneficiados com estes 
recursos.

No caso das dúvidas téc-
nicas relacionadas à opera-
cionalização da plataforma 
(acesso, troca de senha, etc.), o 
trabalhador conta com dois ca-
nais de suporte: o Chat Online 
no site da plataforma, dispo-
nível de segunda a sexta-feira 
no horário comercial, das 8h às 
12h e das 13h às 17h, e o e-mail 
de suporte técnico: suporte.
mapacultural.ms@gmail.com.

SERVIÇO: Informações sobre as 
inscrições podem ser obtidas 
nos telefones (67) 3316-9170 
ou 3316-9317 ou pelo e-mail: 
msculturacidada@gmail.com.

O cantor MC Gui e a mo-
delo Liziane Gutierrez prota-
gonizaram mais um barraco 
na primeira semana de “A 
Fazenda 13”. Cuidando das 
vacas do programa, eles se 
desentenderam e trocaram 
farpas. Gui a chamou de 
desaforada, arrogante e ig-
norante. Enquanto Liziane 
acusou ele de não deixá-la 
cuidar dos animais, dizendo 
que ele quer fazer tudo do 
jeito dele e que não a deixa 
executar as tarefas. “Eu só 
fiz uma pergunta para você 
e você foi arrogante, virou 
as costas”, acusou o cantor.

A modelo rebateu e quis 
relembrar a situação para o 
peão. “Eu falei para você que 
o sinal tinha tocado. Você não 
me respondeu. Eu to subindo 
correndo e você pede para eu 
voltar. Eu falei para você que 
o sinal da vaca tocou. Você 
não escutou”, explicou ela.

Segundo MC Gui, ele 
queria apenas saber da mo-
delo se ela tinha prendido 
o bezerro. Mas ela afirma 
que avisou o cantor e foi 
correndo fazer a tarefa. No 
fim da discussão no estábulo, 
Gui acusou a modelo ainda 
de querer “palestrar para a 
câmera”. Enquanto ela res-
pondeu: “Quem começou isso 
tudo foi você”.

Os dois estão responsá-
veis pela tarefa com as vacas, 
que foi indicada pelo fazen-
deiro da semana, Gui Araújo. 
Neste fim de semana, o pro-
grama ainda recebeu a in-
fluenciadora Sthefane Matos 

como participante, depois de 
vencer a votação popular. “A 
Fazenda” agora conta com 
21 peões.

Prova de fogo
Arcrebiano Araújo, o “Bil”, 

29, foi o vencedor da primeira 
prova de fogo da 13ª edição 
do reality “A Fazenda”. Com 
a vitória, o ex-BBB e ex-No 
Limite poderá trocar dois 
moradores da baia por dois 
da sede. Ao chegar à sede 
da fazenda, o peão tocou o 
sino e comemorou com os 
outros participantes. “O pai 
veio pra jogar!”, celeborou 
Bil. Também participaram da 
atividade o sertanejo Tiago 
Piquilo e a modelo Dayane 
Mello.

A prova teve início no co-
meço da tarde do último do-
mingo, e consistia em uma 
atividade que envolvia habili-
dade e agilidade. Na dinâmica 
de hoje, os participantes ti-
nham de percorrer obstáculos 
e arremessar uma bola em 
uma plataforma giratória.

O objetivo era acertar as 
cestas da cor do adversário 
até que ele fosse eliminado. 
Tiago machucou o tornozelo, 
e Bil, o dedo. O vencedor da 
prova se tornou guardião do 
lampião, que tem os poderes 
mais votados pelo público. 
Na edição de hoje, é a pos-
sibilidade de trocar dois 
moradores da baia por dois 
da sede. Uma nova roça 
deve ser formada hoje, mo-
mento em que o poder de-
verá ser utilizado.

O valor estimado do in-
vestimento de apoio finan-
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Em 65 anos de atuação ator Luis 
Gustavo viveu papéis marcantes na TV

Cantor e ator Fiuk e Thaisa Carvalho assumem namoro

Tio Vavá, de “Sai de 
Baixo”, é considerado 
um dos personagens 
mais queridos do ator

Reproduçãoi

Bil vence a primeira 
“Prova de Fogo” da 13ª 
edição do programa

O ator Luis Gustavo fale-
cido no domingo (19), em de-
corrência de um câncer, aos 87 
anos, construiu um carreira de 
sucesso, e seus personagens 
ficarão sempre na lembrança 
dos fãs. Filho do diplomata, 
professor e escritor espanhol 
Luiz Amador Sanchez com a 
atriz Helena Blanco, Luis Gus-
tavo, ou “Tatá” para amigos, 
nasceu em 1934 em Gotten-
burgo, cidade sueca onde seu 
pai foi cônsul da Espanha. 
Antes de completar 5 anos, 
com a transferência do pai ao 
Brasil, mudou-se para o Rio de 
Janeiro e logo para São Paulo, 
onde se naturalizou brasileiro. 

Quem o levou para a tele-
visão foi o ator e diretor Cas-
siano Gabus Mendes, que se 
casou com sua irmã, Helenita. 
Ainda jovem, Luis Gustavo ini-
ciou sua carreira atrás das 
câmeras, como assistente de 
contrarregra, caboman e de-
pois como cameraman. Até que 
pintou a oportunidade de tra-
balhar em frente das câmeras. 

A estreia, no início dos anos 
de 1960, foi em uma peça de te-
leteatro chamada “Mas Não Se 
Matam Cavalos?”, adaptação de 
romance de Horace McCoy. Luis 
entrou para o elenco em substi-
tuição ao ator Walter Avancini, 
que adoecera na véspera.

Em 1964, fez sua primeira 
novela, “Se o Mar Contasse”, 
de Ivani Ribeiro, na TV Tupi. 
Desde o início, ficou marcado 
pelo jeito maroto que caía 
bem a personagens urbanos 
cada vez mais presentes na 
televisão brasileira. Também 

achou seu lugar na drama-
turgia escrita para teatro. Em 
1967, pela atuação no espe-
táculo “Quando as Máquinas 
Param”, de Plínio Marcos, o 
ator ganhou o prêmio de me-
lhor ator da APCT (Associação 
Paulista de Críticos de Teatro).                                                                     

Apesar do sucesso da mon-
tagem, Luis Gustavo não se 
dedicou à carreira teatral, com 
ressalva de algumas inves-
tidas. Em 1985, por exemplo, 
atuou na peça “Baixa Socie-
dade”, comédia escrita por 
Juca de Oliveira. Em cena, 
também estavam Cássio Gabus 
Mendes, Eliana Barbosa e Ana 
Cláudia Bringel.

Seu primeiro grande papel 
em novelas, ou ao menos o 
personagem que lhe deu uma 
projeção até então não expe-
rimentada, foi o protagonista 
homônimo da novela “Beto Ro-
ckfeller” (1968), um tipo con-
quistador, gentil e espertalhão.

Em 1976, a Globo contratou 
Luis Gustavo, e sua estreia 
na emissora se deu na novela 
“Anjo Mau”, escrita pelo genro. 
Mas foi em 1982 que voltou a 
fazer um papel de populari-
dade máxima, o detetive atra-
palhado Mario Fofoca, com 
seus ternos quadriculados, 
na novela “Elas por Elas”, 
também de Gabus Mendes.

Novelas marcantes
Ainda houve o charlatão 

Victor Valentim, de “Ti-ti-ti” 
(1985), e sua atuação em “Mico 
Preto” (1990), em que o ator 
interpreta um funcionário pú-
blico honesto nomeado procu-
rador de uma milionária e que, 
com o desaparecimento dela, 
tem de assumir uma grande 
empresa. Os papéis cômicos 
se acumulam, até que em “O 
Salvador da Pátria” (1989), 
em uma participação especial, 
Luis Gustavo interpreta um ra-

O cantor e ator Fiuk, 30, 
e a atriz e influenciadora di-
gital Thaisa Carvalho, 23, assu-
miram o namoro. A revelação 
foi feita pelo próprio artista em 
um vídeo em suas redes sociais 
e confirmada pela reportagem.
Fiuk abriu uma caixinha de 

perguntas nos Stories do Ins-
tagram. E assim que um se-
guidor perguntou se ele estava 
solteiro, apareceu abraçado na 
cama com Thaisa e escreveu 
“namorando”. 

Amigos e familiar es já sa-
biam do relacionamento, mas 

o namoro seguia em segredo 
para o grande público apesar 
das desconfianças de alguns. 
Fiuk não assumia um relacio-
namento desde 2019 quando 
chegava ao fim a relação com a 
atriz e filha do ex-nadador Fer-
nando Scherer, Isabella Scherer. 

Quando participou do “BBB 21”, 
Fiuk se envolveu com Thaís 
Braz. Ambos foram dormir 
juntos e, depois de se movi-
mentarem debaixo do edredom, 
causaram a impressão de que o 
flerte dos dois havia dado mais 
um passo. (Folhapress)

dialista inescrupuloso, assassi-
nado nos primeiros capítulos.

Tio Vavá
Um de seus grandes su-

cessos foi o personagem Tio 
Vavá. de “Sai de Baixo”. O 
humorístico era exibido justa-
mente após o “Fantástico” nas 
noites de domingo. A atração 
foi idealizada por Daniel Filho 
junto ao próprio Luis. O pro-
grama retratava uma família 
disfuncional num prédio loca-
lizado no Largo do Arouche e 
era cheio de atuações hilárias.

O artista voltaria a reprisar 
o papel em uma versão para 
o cinema, intitulada “Sai de 
Baixo: O Filme” (2019). Ele con-
tracenou com Miguel Falabella, 
Marisa Orth, Tom Cavalcanti e 
Aracy Balabanian, que também 
estavam no elenco original da 
sitcom. O ator casou-se três 
vezes, com Heloísa, com quem 
teve um filho, com a atriz Mila 
Moreira e com a atriz Desirée 
Vignolli, com quem teve o se-
gundo filho. Ele era irmão de 
Helenita Sánchez Blanco, viúva 
de Cassiano Gabus Mendes, e 
tio dos atores Tato e Cássio 
Gabus Mendes.

Luis Gustavo descobriu 
o câncer em 2018, enquanto 
fazia parte do elenco de “Ma-
lhação: Vidas Brasileiras”, e 
decidiu se afastar do meio 
artístico para focar em seu 
tratamento depois de mais de 
65 anos dedicados à televisão. 
O corpo do ator foi cremado 
em uma cerimônia reservada 
à família em Itatiba, ainda na 
tarde de domingo. (MR)
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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 20/09

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

Nessa madrugada, a Lua entra em seu signo e reforça 
seu carisma. Você acorda com muito pique para 
cuidar das tarefas mais urgentes, botar as mãos na 
massa e finalizar tudo o que depende apenas do seu 
empenho. Depois do almoço, porém, vai contar com 
o reforço dos amigos para o que precisar! Palpite do 
dia: 97, 07 e 70. Cor do dia: azul-petróleo

Nesta terça, a Lua se muda para o seu inferno astral 
e pode deixar as coisas mais lentas ao longo do dia, 
inclusive no trabalho. Mas como ela sorri para Saturno, 
deve surpreender e trazer novas oportunidades à tarde, 
ainda que um tanto arriscadas. Confiar em seu sexto 
sentido na hora de tomar decisões na carreira. Palpite 
do dia: 71, 35 e 08. Cor do dia: salmão

Você começa o dia mais sonhador e um pouco distraído, 
Gêmeos, com a entrada da Lua em Áries. Ainda assim, 
não há motivos para se preocupar, já que as coisas 
devem se desenrolar sem grandes surpresas no trabalho 
e em outras áreas. Amigos ou pessoas queridas que 
estão longe podem entrar em contato. Palpite do dia: 
54, 00 e 18. Cor do dia: ocre

Segundou, Câncer, e a boa notícia é que a Lua une forças 
com Netuno e Plutão hoje -- você vai contar com excelentes 
energias para aprender mais e trocar ideias com colegas e 
pessoas da mesma área. Agir em equipe ajuda a dar conta 
das tarefas com mais facilidade. É um bom momento para 
fazer um curso ou se dedicar mais aos estudos. Palpite do 
dia: 81, 63 e 18. Cor do dia: bordô

No trabalho, a dica é encontrar maneiras diferentes 
e mais eficientes para cuidar das suas tarefas 
-- vale tudo para vencer a monotonia e manter a 
produtividade alta. Trabalho em equipe também está 
favorecido e tudo o que for feito em parceria deve se 
desenrolar com mais facilidade. Palpite do dia: 20, 
92 e 65. Cor do dia: branco

Com a Lua de mudança para Áries, deve ficar mais fácil 
cuidar de algumas tarefas que podem ser desempenhadas 
a sós, por exemplo. Interagir com os colegas remotamente 
também pode ser mais legal do que esperava, desde que 
mantenha o foco e não se distraia. Os assuntos do coração 
também contam com as melhores energias. Palpite do dia: 
66, 93 e 48. Cor do dia: roxo

Nesta madrugada, a Lua está de mudança para Áries e 
deve colocar os relacionamentos em destaque a partir 
de agora. Para explorar essas vibes no trabalho, a dica 
é unir forças com colegas e pessoas que podem agregar 
no serviço, seja botando a mão na massa ou trazendo 
ideias e sugestões para agilizar as coisas. Palpite do 
dia: 58, 49 e 85. Cor do dia: palha

A Lua avisa que assuntos ligados a saúde e trabalho devem 
ficar em primeiro plano nesta terça. Nada vai cair do céu, 
mas não adianta reclamar -- será preciso muito esforço 
se quiser ver o resultado concreto das suas ações, meu 
cristalzinho. Pode contar com o Banho de Determinação 
de nossa loja para manter o foco no trabalho lá em cima. 
Palpite do dia: 41, 23 e 14. Cor do dia: sépia

Pode comemorar, Sagita: a Lua vai brilhar em seu paraíso 
astral e promete só coisa boa para o seu signo nesta terça! 
No trabalho, vai dar um show de criatividade e, de quebra, 
ainda terá simpatia de sobra para convencer colegas 
e clientes a embarcar nas suas ideias. A comunicação 
também fica mais animada à tarde. Palpite do dia: 51, 06 
e 60. Cor do dia: azul-turquesa

Você começa a terça mais apegado ao pessoal de casa, 
Caprica, e pode até fazer alguns sacrifícios pra ajudar um 
familiar. A boa notícia é que vai receber o mesmo apoio 
em troca, por isso, se tá passando por um perrengue, abra 
o jogo e peça ajuda, tá? Seu lado mais protetor ganha 
destaque e pode encantar o par. Palpite do dia: 43, 16 e 
07. Cor do dia: lilás

Com a Lua de mudança para Áries nessa madrugada, 
você pode acordar falando pelos cotovelos já no café da 
manhã! No trabalho, quem lida com clientes, marketing, 
comunicação, deslocamento, entregas ou viagens rápidas 
vai sair na frente. A conversa também ganha espaço no 
romance: abra seu o coração. Palpite do dia: 89, 62 e 53. 
Cor do dia: marrom

Sua habilidade para lidar com dinheiro e se destacar nos 
negócios estará a todo vapor, meu cristalzinho, e você já 
começa a terça mostrando quem é que manda! À tarde, 
com Lua e Saturno trocando likes, vai ser mais fácil alcançar 
o sucesso em qualquer área se agir na surdina, sem abrir 
o jogo para os invejosos de plantão. Palpite do dia: 09, 00 
e 63. Cor do dia: prata

TI Ti TI 
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Sabine não gosta de ver Dom na cozinha com 
Madalena. Agnaldo entra em desespero ao ver 
que acabou dedurando Sandra Helena para Do-
mênico. Dom vai embora da casa de Lígia ao ver 
Sabine sendo hostil com Madalena. Eric coloca 
Athaíde e Pedrinho frente a frente para fazer o 
marido de Lígia contar o que sabe sobre o acidente 
de Mirella. Sabine examina as provas do acidente 
de Mirella na gaveta de Malagueta. Pedrinho leva 
um susto ao acordar ao lado de Rúbia, que fica 
chateada. Arlete exige que Pedrinho peça des-
culpas a Rúbia pelo modo como a tratou. 

Jaqueline propõe a Ariclenes sociedade no 
ateliê de Leclair. Dona Mocinha chama Cecília 
pelo nome. Armandinho oferece um acordo a 
Stéfany para conseguir o divórcio. Eduardo leva 
Breno, Dorinha e Thaísa para visitar crianças 
de um abrigo. Thales tenta se entender com 
Julinho. Jacques afirma que gostava de Jaque-
line e Clotilde se espanta. Teresa e Jaqueline se 
reencontram. Valquíria vai à casa de Luti. Mar-
cela vai à agência de Edgar e encontra Luisa. 
Renato começa a grafitar seu muro. Érico se 
aproxima de Camila. 

Pilar conversa com Pedro e Teresa, e descobre 
que Samuel está se formando em engenharia. 
Quinzinho e Clemência pensam sobre Vitória. 
Pilar é hostil com Luísa. Lupita conhece Bernar-
dinho. Batista questiona Bernardinho sobre sua 
formação na Marinha. Pilar se hospeda no hotel do 
cassino. Isabel sofre com o encontro com seu pre-
tendente a noivo. Guebo coloca em dúvida o amor 
de Samuel por Zayla. Tonico se une a Christie 
contra Pedro. Samuel encontra Pilar. Quinzinho 
ajuda Samuel a despistar Pilar e evitar o encontro 
dos dois. Lota se alegra ao rever Bernardinho. 

Pedro acredita que poderá rever Karina, mas 
Delma o proíbe de sair de casa. Gael convida 
Dandara para voltar a morar com ele. Pedro 
desobedece a Delma e pede para Duca levá-lo à 
casa de Nat. Dalva e Duca lembram de Alan ao 
olhar o chaveiro de Karina. Jade e Henrique pro-
vocam Cobra. Lobão vai à casa de Nat e Duca se 
esconde, mas o vilão surpreende Pedro. Henrique 
beija Jade, que se incomoda ao pensar em Cobra. 
Karina devolve o chaveiro para Pedro e exige que 
ele vá embora.  Lucrécia parabeniza Jade por se 
envolver com Henrique.

Teca diz para Pata que Cris saiu toda arru-
mada. Pata fica preocupada, pois a amiga foi se 
encontrar com um desconhecido, o que pode ser 
muito perigoso. Carmen coloca medicamento 
no suco de Gabriela e serve para a mulher sem 
que ela perceba. Marian e Junu humilham Cris. 
André escuta tudo. Cris vai embora. André diz 
que as duas não tinham que fazer essa maldade 
com Cris. Janu diz que escutou a conversa dele 
com Bel e teve a ideia. Geraldo (Felipe Folgosi) 
e Leandra (Carina Sacchelli) vai até o orfanato 
e conversam com Bia. 

José Alfredo se emociona ao ver João Lucas. 
Jurema sente ciúmes de Cora. Lorraine invade 
a casa de Silviano. Bruna observa Danielle e 
Maurílio. José Alfredo pede para João Lucas 
e Du não contarem para ninguém sobre sua 
presença. Robertão decide ir para Paris, já que 
Érika não responde a seu pedido de casamento. 
Felipe vai atrás de Enrico. Lorraine descobre o 
segredo de Marta. José Alfredo afirma que se 
casará com Maria Ísis. Maria Clara pede Vicente 
em casamento. Ismael desconfia da explicação 
de Lorraine. 

Novelas Novelas Novelas 
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Maria Casadevall aparece com o 
cabelo curtíssimo na pele de uma
motogirl justiceira em fi lme

Maria Casadevall 
aparece com o 
cabelo curtíssimo na 
pele da protagonista 
do filme “Garota 
da Moto”, dirigido 
por Luis Pinheiro, 
que estreia nesta 
quinta-feira, dia 23, 
nos cinemas. Na 
trama, um spin-off 
da série já exibida 
pelo SBT, ela 
interpreta a motogirl 
Joana. Corajosa, a 
personagem resolve 
fazer justiça com as 
próprias mãos ao 
se deparar com a 
exploração de mão 
de obra feminina 
e um possível 
esquema de trabalho 
escravo.

Confirmado no elenco da segunda temporada de “Bom 
Dia, Verônica”, série da Netflix – no papel do marido do 
policial Victor Prata (Adriano Garib) – Pedro Nercessian 
também poderá ser visto em diferentes trabalhos nos 
cinemas. Ele está no elenco de “O Silêncio da Chuva”, filme 
dirigido por Daniel Filho, que estreia nesta quinta-feira, 
dia 23. O ator interpreta um policial na história. “A polícia 
e os artistas têm uma coisa em comum: algumas pessoas 
julgam nossa profissão sem terem a mínima ideia da 
realidade do nosso trabalho no dia a dia”, compara ele, que 
é protagonista do curta-metragem “Nada de Bom Acontece 
Depois dos 30”, de Lucas Vasconcelos, exibido no último 
Festival de Cannes. Pedro está ainda no elenco de “Medida 
Provisória”, longa com direção de Lázaro Ramos.

Pedro Nercessian vai 
interpretar o marido de 
Adriano Garib na série 
‘Bom Dia, Verônica’

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

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

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do 
Rio Branco,135  – Sala De 
Estar C/ Ar Condicionado, 
Cozinha C/ Armarios, Uma 
Suite Com Armarios E Ar 
Condicionado, Dois Quartos 
Com Armários (UM COM 
AR CONDICIONADO), BH/
ae, sacada, 2 VAGAS ga-
ragem  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 Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI 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 

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 

SANTO AMARO 
L040 - R Gomes Freire, 145 
– 111,08m² - T 228m² –  
Sala, Ape, 2q, Bh, Coz, As, 
De, Gar, 3 Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

NOVA OL INDA 
L 0 4 1 A – R Sa m b u rá , 9 
1 - sa la e sta r/ja n ta r, a p 
to /AE, Q /AE, BH, Co z/AE, 
AS, d e sp e n sa , DE, va ra 
n d a , CQ , g a r L O RIDANI 
M ART INS – CRECI 1 8 5 
1 – 3 3 2 1 -9 1 3 1

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 

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  

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 

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

MONTE CASTELO 

 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   

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  

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

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   

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

ALUGO QUARTO NA 
VILA ALBA 

Quarto para senhor e 
senhora aposentados. F 
98484-2920 Vila Alba.

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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 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 

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 Saca-
da, 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

BAIRRO TIRADENTES-
-R$ 190.000,00

Apartamento térreo,1sui-
te,1 quarto, WC social, sala 
e cozinha. Área de lazer 
completa. CRECI 4999. Cel: 
(67) 99902-5365 

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

RUA AMAZONAS COM 
ARTHUR JORGE / BAIR-

RO MONTE CASTELO 
Apto com 01 quarto ,  R$ 
180.000,00 , cozinha pla-
nejada, ar cond. banhei-
ro com armário, pia de 
mármore, espelho, piso 
porcelanato, luzes de led, 
teto de gesso,  elevadores, 
garagem coberta, aceita 
permuta ou proposta. F:  67 
99916-1280.

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.

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

ROBERTO
Casa no bairro Marcos Ro-
berto. F 99209-9018.

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

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 

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 

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

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo 
Terreno (660m²). Possui 
Hall Social, Duas Salas de 
Estar, 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 

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 

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

JARDIM DAS MACAÚ-
BAS 

Casa com 02 quartos, sen-
do um com closet, cozinha 
, banheiro, sala , varandas 
, garagem para 03 carros, 
janelas e portas com brin-
dex, fundos galpão cober-
to, 08mts x 4mts quarto no 
galpão, com cerca elétrica, 
quarto com closet, acom-
panha Guarda Roupa com 
06 portas. Cozinha  com 
armários embutidos, R$ 
190.000,00 - Tratar com  
Mariana - 98101-0394 ou 
Coelho -99257-0039 

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

VENDO OU ALUGO/ 
ACEITO PROPOSTA

Vila 10 kitinets,aptos cen-
tral 3 Qtos todos c/ guarda 
roupa embutido, sala, loja. 
casa V. Sobrinho, terreno 
na Orla. Vendo sala comer-
cial Central 180 mil de en-
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trada e o restante parcelo/ 
apto 2 qtos Res. Cácías. 
Casa Corumbá 1 suíte, 3 
Qtos, sala cozinha/ copa/ 
WC, aceito carro no negó-
cio. F: (67) 99647-7912/ 
99181-0848

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.

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

PRISMA LTZ 1.4
ANO:2013/2014 COR: 
PRETA/COMPLETO/RO-
DAS /MY LINK/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

MONTANA LS 1.4
ANO:201/2012 COR:PRA-
TA /COMPLETA/R$ 31.500  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

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

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

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

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

ONIX JOY 1.0
ANO: 2017/2018 COR 
BRANCA/COMPLETO /R$ 
39.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-267 Email;m-
mincarone@terra.com.br

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

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

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

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

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 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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

ANO: 2011/2012 COR: 
BRANCA /COMPLETA/ R$ 
43.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br

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

KA + 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

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

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 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 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 

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

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 

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 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

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

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

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

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

RANGER CD 2.2 XLS 
4X4 

ANO: 2014 /COR PRATA/
COMPLETA/R$ 88.000 
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 16/17 COR: BRAN-
CA/COMPLETO/R$ 43.500  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

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

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 2014/2015 COR: 
PRETO / COMPLETO/R$ 
37.900 C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

FOX 1.6 CONFORTLINE 
ANO:2015/2016 COR:CIN-
ZA/COMPLETO/ AUTOMA-
TICO/R$ 39.000    C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

 COR:PRETA/ COMPLETO/
COURO/AUTOMATICO/R$ 
26.800  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

AMAROK 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

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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

VOYAGE TREND 1.0
ANO: 2013/2014 COR: 
PRATA / COMPLETO/ R$ 
31.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 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
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. 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
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.
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HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. 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
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. 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 Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. 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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 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
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
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
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

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

C4 PALLAS 2.0
EXL 2008/2009 COR: PRA-
TA/COMPLETO/AUTOMATI-
CO/COURO/R$ 22.5000R  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

C3 ORIGINI 1.5
ANO 2013/2014 COR: 
BRANCA/COMPLETO/R$ 
31.900  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br

C3 XTR 1.6
ANO 2010/2011 COR: PRA-
TA/COMPLETO /R$ 19.800 
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

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 

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

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

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

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

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

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

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

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 

SANDERO EXPRESSION 
1.0

ANO:2018/2019 COR 
PRATA/COMPLETO/MIDIA 
NAVE,SENSOR /CAMARA 
DE RÉ/MANUAL/CHA-
VE RESERVA/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

ANO 2011/2012 COR 
PRATA/COMPLETO/RO-
DAS 17/ R$ 18.500 C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

30008 1.6 HTP GRIFFE
ANO 2011/2012/COR 
BRANCA/COMPLETA/TETO 
PANORAMICO/AUTOMA-
TICA/R$ 46.800  C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

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 

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 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

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 AUTH 10 
2019 2019 

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

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 Flex TECA 
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

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

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

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

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

HB20 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

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

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

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

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

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

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. 

GRASIELLA DIARISTA 
Sou muito caprichosa e 
atenciosa, estou com dis-
ponibilidade de segunda-
-feira a sexta-feira.  Ligação 
e WhatsApp: (67)99141-
2249 Grasiella  

MONTAGEM DE 
MÓVEIS 

Trabalhamos com monta-
gem, desmontagem, insta-
lação. Aceitamos cartões 
crédito/débito.  WhatsA-
pp:(67)99224-9087 Jhony 
Anderson 

 JD CALHAS
Calhas, rufos, pingadei-
ras, condutores, chami-
nés… Orçamento sem 
compromisso. Serviço de 
qualidade, há 10 anos no 
mercado. Nossos telefo-
nes:  (67)99200-8592 / 
(67)99607-1235 

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 

JMA CONSTRUÇÃO & 
REFORMA 

Tudo para seu conforto, 
atendemos casas, sítios, 
chácaras e fazendas em 
todo o Estado de MS. 
Serviço com garantia e 
qualidade. Orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99117-
8940/ (67) 99156-1635

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

SATYRO MÓVEIS 
PLANEJADOS & MON-

TADOR
Trabalhamos com reparos 
e móveis planejados que 
cabe em seu bolso. Parce-
lamento em até 12x no car-
tão, Venha fazer seu orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99267-1036 Lucas

JC PINTURAS
Profissional em pinturas de 
casas, apartamentos e co-
mércio em geral. Fazemos 
também textura, grafiato e 
efeitos cimento queimado. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 98449-2765/ (67) 
98445-8618 

CASA DO FORRO 
BRASIL

Instalação de forro Pvc, 
divisórias, Pvc madeirado, 
porta sanfonada. Fazemos 
colocação acima de 15 
metros. Orçamento sem 
compromisso Rua: Coronel 
Zelito, 591 Jardim José Pe-
reira Telefones: (67) 3362-
1862/ (67) 99103-5708/ 
(67) 98173-3330

KAIO CONSTRUÇÕES 
Trabalhamos com constru-
ções, reformas, pinturas 
em geral e restauração de 
piscinas. Atendemos Cam-
po Grande/ MS e Interior. 
Serviço de qualidade e Cre-
dibilidade. Ligação e What-
sApp (67) 99343-4506 

FRETES
Separou do marido? Bus-
co tudo antes que seu 
ex apareça, em caso de 
quebra-pau, ajudo a sepa-
rar a briga. Se voltar para 
ele, dou desconto para o 
retorno. Fretes e mudança 
em toda Campo Grande e 
Brasil. (67)99207-5979 
(67)99715-2597 

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

Quer serviço de qualidade? 
Trabalho com reformas 
gerais em hidráulica e elé-
trica, serviço executado 
mediante a projeto. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99301-4192 Lobão/ (67) 
99215-9542 Japa 

DIEGO CALHAS
Trabalhamos com coifas, 
rufos, calhas e chaminés. 
Aceitamos cartões Rua: 
Ernesto Borges-Quadra17 
lote 08 Bairro: Morada Im-
perial. Ligação e WhatsApp 
(67) 99234-6365 / (67) 
99915-4386 

CABREIRA AR-CONDI-
CIONADO

Manutenção, instalação, 
desinstalação, higieniza-
ção, carga de gás e con-
sertos em geral. Ligação 
e WhatsApp (67) 99101-
4951/ (67) 99125-8051

 EL SHADAI
Fazemos manutenções de 
portas e portões, manu-
ais e automáticos. Soldas 
em geral e etc. WhatsApp: 
(67)99322-0448 Ligação: 
(67)99614-0247   Erick 
Luiz  

ALLE PROJETOS 
Móveis planejados em 
até 18x. Projetos 3D e de 
interiores. Venha realizar 
seu sonho conosco! Orça-
mentos via whatsapp: (67) 
993019753 Alexandre.

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

GRANDE/ MS
Trabalhamos com Dede-
tização em geral, Descu-
pinização, Desratização, 
Limpeza de caixa Água, 
Pombos e Morcegos. Or-
çamento Gratuito Ligação 
e Whatsapp (67) 99281-
4347 Adenir

 DIANA DIARISTA 
Se organização e limpeza 
for o problema temos a 
solução! Trabalhamos com 
limpeza de casa, escri-
tório e limpeza pós obra. 
Agende a sua: WhatsApp: 
(67)99622-3115  Diana  

CONSTRUÇÕES GOES
Trabalhamos com constru-
ção de barracões de madei-
ra de eucalipto, estruturas 
metálicas, decks e cochos, 
reformas de mangueiro, 
reformas de casas em chá-
caras e fazendas. Ligação 
e WhatsApp (67) 99664-
2287/ (67) 99960-9127 

FRETE
Faço frete a partir de 
R$40,00, com caminhone-
te S10. E a carreta grande a 
partir de R$60,00. Trabalho 
das 06:00 as 17:00, todos 
os dias. Outros bairros 
a combinar, interior por 
KM rodados. Para orça-
mentos: (67)99959-2445 
(67)99202-9727 Tião do 
frete 

SOLUÇÕES EXATAS
Resolvemos e oferecemos 
todos os serviços em um 
só lugar; pintura, elétrica, 
jardinagem, hidráulica, 
construções, reformas e 
reparos em geral. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98194-9842 Willian Alves

  JC PÓS OBRAS
Conte com uma equipe es-
pecializada de limpeza pós 
obra, para atender as suas 
necessidades de limpeza 
residenciais, comércio e 
indústria. Solicite um orça-
mento sem compromisso. 
Fone: (67)99222-0704/
(67)98103-7824 Insta-
gram: @jcposobra 

SÓ SOLDAS PEQUI
Precisa de Solda? Vem pra 
só Solda Pequi, com mais 
de 30 anos de prática e 
experiência, Trabalhamos 
com fabricação de capo-
tas, grades, recuperação de 
truck entre outros serviços. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99646-5972 Edinaldo 

ÁGUIA DESENTUPI-
DORA

Trabalhamos com desen-
tupimentos de pias, ralos, 
vasos sanitários em geral. 
Dedetização de escorpi-
ões, carrapatos, cupins e 
limpeza de caixa de água. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99304-2040 Carlos 

PEQUENOS FRETES
Faço pequenos fretes em 
todas as regiões de Campo 
Grande/MS. Serviço com 
responsabilidade e respei-
to com o Cliente Ligação 
e WhatsApp (67) 99129-
3362 Caique 

CUIDADORA DE IDOSOS
Trabalho como cuidadora 
tenho curso do Cebrac. 
Tenho experiência e refe-
rência sou habilitada. “con-
fiança e Respeito” Ligação 
e Whatsapp (67) 99308-
0156 Angélica 

CR PINTURAS& REPIN-
TURAS

Serviços de textura, grafia-
to, granelli, pinturas de por-
tões e ferragens em geral, 
madeiramento, aplicação 
de resina em telhado e 
pinturas de calçadas. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99302-7814

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

VANILDO PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
em geral, acabamentos fi-
nos e excelente qualidade. 
Atendemos em toda Cam-
po Grande/ MS. Aceitamos 
Pix, cartão de débito/ Cré-
dito. Ligação e WhatsApp 
(67) 99836-1032

JASMIM DO POETA 
MANUTENÇÃO DE JAR-

DIM & PAISAGISMO
Corte de árvores, corte de 
grama, plantio de gramas, 
podas de árvores, limpeza 
de terrenos e fazemos fre-
te. Instagram: jasmim do 
poeta Agdo Graxa/ Andres-
sa Whatsapp: (67) 99277-
9592 / (67) 99945-7034 

GAVILAN MARTELINHO 
DE OURO

Trabalhamos com funilaria, 
pinturas, recuperação de 
para choque, polimento de 
farol. Estamos localizados 
na rua: José Paes de Fa-
rias, 532. Vila Jacy What-
sApp:(67)98108-7834 

SERRALHERIA FER-
REIRA

Trabalhamos com fabri-
cação de portas, portões, 
janelas, escadas, grades, 
estruturas em geral, artigos 
de serralheria e automação. 
Avenida: Marques de Leão-
563 Campo Grande/MS . 
Contato: (67) 99282-4089 

MJ SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO

Trabalhamos com reves-
timento de pisos e porce-
lanato. Deck, pergolados, 
reformas em geral e marido 
de aluguel. Faça já seu or-
çamento. Ligação e What-
sApp (67) 99126-7830 
Maykon 

ADS CALHAS
Serviços de calhas em 
geral. Orçamento sem 
compromisso, parcelamos 
em até 12x no cartão com 
juros da operadora. (67) 
99969-5095  (67) 99203-
7432 Whatsapp

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

FISIOTERAPIA RESPI-
RATÓRIO E MOTORA

 Mário Oscar Gimenez   Fi-
sioterapeuta  CREFITO-13 
/ 323022-F  WhatsApp: 
(67)9 9892-0371 

JANE MASSOTERA-
PEUTA

Trabalho com massagem 
terapêutica para dores 
musculares, ambiente 
climatizado, ótimo loca-
lização, fisioterapeuta e 
quiropraxista. Atendimento 
Dourados  Contato: (67) 
99839-4536

RAFAEL MASSOTERA-
PEUTA

Diversas técnicas ,Anti 
stress ,Reflexologia Shiatsu 
,De SP em CG/MS .Ambien-
te climatizado .Atendimento 
realizado seguindo todos 
os protocolos de biossegu-
rança. Ligações/ Whatsapp 
(11)98628_5691

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

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

 POWER MASSOTE-
RAPIA 

Massagens para a saúde. 
Executamos as técnicas de 
Shiatsu, Drenagem Linfáti-
ca, massagem modeladora 
e reflexologia podal, alívio 
de dores e tensões mus-
culares, ansiedade, insô-
nia e enxaquecas. Agende 
seu horário: WhatsApp: 
(67)99214-7227 

BIO AMBIENTAL
Realiza e presta consul-
torias em licenciamento 
Ambiental, Projetos de 
automonitoramento, moni-
toramento de fauna e flora, 
comunidades aquáticas 
etc. Ligue e faça seu orça-
mento sem compromisso, 
telefone e Whatsapp (67) 
99957-5876/ (67) 99115-
1735

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

Assistência técnica TV 
de plasma, lcd led, todas 
as marcas. Conserto de 
monitores e micro-ondas. 
Não cobramos taxa de 
orçamentos. 3382-8766/ 
99980-3787/ 99308-8537

CLÁUDIA DIARISTA
Faço diárias, faxinas, fre-
e-lancer. Atendo todos os 
dias, incluindo sábados, 
domingos e feriados. Tra-
balho com salgados para 
festa, com produtos de 
qualidade. Tudo feito com 
zelo e carinho, priorizando 
o cliente. Agende! WhatsA-
pp: (67)99347-8516  

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

 OI FIBRA 
Internet Fibra Óptica Wi-Fi. 
Para empresa e residên-
cia  com instalações grá-
tis, equipamentos grátis. 
35 dias para começar a 
pagar! Consulte seu ende-
reço: (67)98475-6559 / 
(67)992488547 Consultora 
Patrícia  

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

7 ESTRELAS SALGADOS 
Temos salgados e pas-
téis, centos de salgado a 
R$75,00. Passamos car-
tão, entregamos em toda 
Campo Grande (com taxa). 
Atendimento de seg a sex 
das 07:30 a 17:30 / sáb 
07:30 às 13:30 End: Aveni-
da Calógeras 707 WhatsA-
pp: (67)99165-9771 

MENINAS DOCE
Fazemos bolos decorados, 
Naked Cake, kit festa, cen-
tro de doces, barcas doces, 
caixas presente, trufas 
e chocolates recheados. 
Contato Whatsapp Meninas 
Doce (67) 99643-7474 / 
(67) 99161-9952 

MANÁ SALGADOS 
Cento de mini salgadinhos 
por apenas R$40,00 reais. 
E a partir de três centos, a 
unidade sai por R$ 35,00. 
Venha fazer sua encomen-
da: WhatsApp: (67)99220-
9208

DOCES DOÇURAS 
Encomendas de bolo e 
doces para sua festa e 
evento proporcionando sa-
bor e qualidade. Faça seu 
pedido pelo nossos canais 
de atendimento abaixo: 
Whatsapp (67)99227-8629 
Jéssica Instagram: @do-
cess_docurass 

CANTEIRO ESPETINHO 
DO NÉLIO

Servimos espetinhos de 
carne, tulipa, coração, 
queijo coalho entre outros 
com ou sem acompanha-
mento. Todos os dias na 
Avenida Alberto de Araújo 
Arruda,148 Bairro Mata do 
Jacinto. Venha Experimen-
tar! Contato: (67) 99112-
6216

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

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITU-
AL, ÓTIMAS PREVISÕES. 
SIGILO ABSOLUTO. JO-
GAM - SE CARTAS DE 
TARÔ. CONSULTA R$ 30. 
Rua Antonio Maria Coelho 
646. Fone: 9.8116-3003/ 
9 .8165-9057/9 .8206-
6644.


