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Marcha dos Homens

Hospitais estão sem aditivos para iniciar 
atendimento na Caravana da Saúde na Capital

Desde a sua inauguração no 
dia 2 de dezembro deste ano, a 
reformulação do Programa Ca-
ravana da Saúde, por meio do 
Examina MS e do Opera MS, visa 
acelerar a realização de exames e 
cirurgias em todo Mato Grosso do 
Sul, mas ainda está longe de se 
tornar uma realidade nos quatro 
hospitais credenciados em Campo 

Grande. Para o jornal O Estado, 
a Maternidade Cândido Mariano, 
um dos locais elencados como 
polo de atendimento, informou 
que os procedimentos sequer 
começaram. De acordo com a 
diretoria da unidade hospitalar, 
ainda é aguardada a assinatura 
de um aditivo contratual para que 
os atendimentos comecem. Em 

Campo Grande, até o momento, 
quatro hospitais estão creden-
ciados para atender as demandas 
da Caravana da Saúde: Hospital 
São Julião, Pênfigo, AAMI (Asso-
ciação de Amparo à Maternidade 
e à Infância) e o HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso do Sul), 
que, inclusive, começou ontem 
(6) a realizar os atendimentos. 

A atuação dos hospitais soma 
12.111 procedimentos a serem re-
alizados nos próximos 13 meses, 
com recursos de mais de R$ 120 
milhões. Questionada, a Prefei-
tura de Campo Grande informou, 
em nota, que a situação ainda 
precisa ser resolvida mediante 
uma reunião entre o município e 
o governo do Estado. Página A5

Enquanto 
cirurgias não 
começam, 
população 
refaz exames
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Drive da UCDB alcança marca histórica 
e homenageia servidores da Saúde, que 

trabalharam na vacinação. Página A6

Ato em Campo Grande contou com a pre-
sença de Luíza Brunet para despertar nos 
homens o basta contra violência. Página A5 100 mil doses
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Atletas de MS 
fecham Pan 

Júnior com vagas
O ouro da judoca Aléxia 

Nascimento e a prata da 
jogadora do vôlei de praia 
Victoria Lopes garantiram 
o passaporte para o Pan 

do Chile. Página B2
Fawaz Alenezi/IJF

Reprodução

Em 15 anos, Cordão 
Valu transforma o 

carnaval da Capital

O Cordão Valu completou 15 anos e a comemoração vem carregada 
de emoção. Em 2 de dezembro, quando se celebra o Dia Nacional do 
Samba, o bloco de rua que faz história em Campo Grande comemorou 
uma década e meia. Além da festa, que será realizada no sábado (11), 
o grupo de carnaval independente, junto ao selo musical Digital Arts, 
lança música em todas as plataformas de streaming. Página C1

Mercado aquecido leva venda de carros a 
disparar pelo terceiro mês seguido no Estado

Página A7

Bolsa sustenta alta, 
mas exterior faz dólar 
subir a R$ 5,69, maior 

valor desde abril

Bolsonaro vem a MS 
para lançamento da  
Ponte Bioceânica

O dólar comercial encerrou 
os negócios nessa segunda-feira 

(6) em alta, com investidores 
repercutindo a possibilidade 
de um aumento dos juros nos 

Estados Unidos antes do espe-
rado, ofuscando a reunião desta 

semana do Copom do Banco 
Central, que deve decidir por 

uma nova alta da Taxa Selic. A 
moeda norte-americana subiu 
0,18%, cotada a R$ 5,688 na 

compra e a R$ 5,690 na venda. 
O dólar oscilou entre a mínima 
de R$ 5,637 e a máxima de R$ 
5,701. O dólar turismo ganhou 
0,34%, com negócios entre R$ 
5,71 e R$ 5,89. Na sexta-feira, 

o dólar fechou em alta de 0,42%, 
a R$ 5,6823, acumulando avanço 

de 1,56% na semana. No mês, 
acumula alta de 0,85%. No ano, o 

salto é de 9,69% perante 
o real. Página A8

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) terá agenda em Porto Mur-

tinho, no dia 13 de dezembro, 
próxima segunda-feira, para 
lançamento da pedra funda-
mental da Ponte Bioceânica, 

que liga o Brasil ao Paraguai. 
O evento também contará com 
a presença do presidente do 

Paraguai, Mario Abdo Benitez. 
A vinda do presidente foi confir-
mada pelo secretário-executivo 
do Minfra, Marcelo Sampaio. O 
representante do Minfra esteve 

em Mato Grosso do Sul para 
participar das inaugurações dos 
aeroportos de Bonito e Coxim. 
Esta será a terceira vez que o 

chefe do Executivo federal vem 
ao Estado somente neste ano de 
2021. Antes esteve em Terenos e 

Ponta Porã. Página A3

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    23°   33°
Dourados      22°   36°
Corumbá                   25°             36°
Maracaju                   22°             37°
Ponta Porã                 21°             34°
Três Lagoas               22°            35°
Mundo Novo              23°   37°

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Crise econômica, com desemprego de 
15 milhões de pessoas e um estado de 
deflação, com dois trimestres de PIB 

negativo; crise sanitária com milhões de bra-
sileiros mortos e contaminados pela pandemia 
da COVID-19; crise política, com a gaveta cheia 
de reformas desviadas e aprovação de orça-
mentos secretos; crise social com as margens 
recuando para a base da pirâmide e cenas de 
desmaios por fome nas filas de postos de saúde; 
e ameaça de crise hídrica por falta d’água nos 
reservatórios. Esse é um retrato 3 x 4 do país.

A verve de Roberto Campos apontava dois 
traços característicos da psique de Países em 
desenvolvimento: a ambivalência e o escapismo. 
É ambivalência querer equacionar o descontrole 
em controlar os controladores. Aprova-se uma 
PEC dos Precatórios, sabendo-se que o preço 
político foi alto. Até o PT votou a favor.

É escapismo argumentar que as crises se 
devem às circunstâncias. Na verdade, as coisas 
erradas são patrocinadas por um governo, cuja 
leniência torna-se cada vez mais patente ante 
a escalada de desvios e ilegalidades violência 
que se abatem sobre a sociedade. O espaçoso 
terreno público se apresenta todo esburacado.

Pergunta de resposta previsível: por que a 
máquina estatal é ineficaz na implementação 

de suas políticas? Porque o desempenho dos 
gestores é movido por interesses alheios ao 
bem-comum e desprovido dos componentes 
inerentes à prática da administração pública: 
planejamento, transparência, probidade, con-
trole e responsabilidade.

A improvisação campeia na malha ad-
ministrativa, a partir do instante em que os 
comandos das estruturas são reservados a 
representantes de grupos e partidos. O PP e 
os outros partidos do “centrão” fatiam a má-
quina administrativa. Cada qual organiza, ao 
bel prazer, a concepção e a ordem das ações 
a serem desenvolvidas, solicitando às áreas 
jurídicas e contábeis que ajustem as contas 
nos termos da legislação.

Dessa forma, orçamentos são engolidos 
em projetos feitos sob pressão de grupos e em 
programas superficiais. Se a gestão tem sabor 
político, é natural que os dirigentes concentrem 
as decisões, evitando perder força. Explica-se 
desse modo como o foco político amortece o 
foco técnico na miríade de pequenas, médias e 
grandes estruturas dos três entes federativos.

E, para evitar especulações e denúncias, 
impõe-se rígido sigilo, razão pela qual, mesmo 
sob a Lei de Responsabilidade Fiscal, os 
gestores omitem informações e escamoteiam 

dados. O STF impõe transparência dos autores 
de emendas parlamentares, mas os dribles são 
frequentes.  Resultado: entre 30% a 40% dos or-
çamentos são despendidos em ações inócuas.

O pano de fundo que agasalha os maus 
gerenciadores é a impunidade. Sabendo que, 
mais cedo ou mais tarde, serão inocentados, 
arcam com o ônus da improbidade, transfe-
rindo-o para a avaliação aos Tribunais de 
Contas. Calcula-se que cerca de 70% dos 5.570 
municípios enfrentam problemas com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. E assim a cultura 
personalista toma assento na administração, 
expandindo a violação de normas, contribuindo 
para a ausência de parâmetros regulatórios 
fixos e confiáveis e fortalecendo o pretoria-
nismo, a lei do mais forte.

Abre-se, a partir dessa lógica, uma crise 
de governança e não de governabilidade, 
como alguns entendem, porquanto o sistema 
político, a forma de governo e as relações 
entre os Poderes, mesmo operando em um 
complexo desenho institucional como o nosso – 
federalismo, presidencialismo, bicameralismo, 
representação proporcional, voto majoritário, 
pluripartidarismo – chegam a esmorecer, mas 
não matar a democracia.

Em suma, o Brasil está patinando no mesmo 

Campo Grande-MS | Terça-feira, 7 de dezembro de 2021
A2 OPINIÃO

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

ATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050       A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

Os artigos assinados publicados neste espaço são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul
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“Segmento imobiliário vê  as vendas 
crescerem e  fecha o ano em alta”

Rua 14 de Ju lho, 204 - Vi la San ta Do ro théa
Cam po Gran de - MS -  CEP 79004-392 - PABX: (67) 3345-9000

“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira
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Editorial

A crise de governança

A velha esquerda não existe mais

Gaudêncio Torquato

Landes Pereira

A “velha esquerda” que atemorizava 
os religiosos, assustava as famílias 
incultas e servia de bandeira para a 

classe dominante, não existe mais, desapa-
receu do quadro político; perdeu a retórica e 
a bandeira da luta de classes antes defendida 
pelos “marxistas”. As causas de seu desapare-
cimento foram as negociatas com os “partidos 
burgueses” em troca de pequenos cargos e 
outras quirelas. Os antigos sindicalistas, os 
“velhos pelegos”, tradicionais manipuladores 
das massas trabalhadoras, viraram peças 
históricas de outros tempos. A classe média, 
julgando-se rica, ajudou no sepultamento das 
lutas salariais e sociais, enquanto os líderes 
sindicais se lançavam candidatos a cargos ele-
tivos. E uma nova esquerda não foi formulada 
(ora se autodenomina “campo progressista”).

O termo “esquerda política”, todos sabem, 
foi cunhado lá nos idos tempos da Revolução 
Francesa quando o Rei presidia a Assem-
bleia Nacional. Os nobres e o clero sentavam-
-se à direita e os burgueses à esquerda (não 
existia proletariado e os servos não partici-
pavam dessa atividade administrativa). No 
decorrer dos tempos, a “direita” foi assu-
mida pela classe dominante que lutava para 
manter, e ampliar, os privilégios econômicos 
e sociais, enquanto os proletários, trabalha-

dores e intelectuais socialistas assumiam a 
“esquerda”. Essa estrutura foi, aos poucos, 
sendo desmontada pelo jogo de interesses 
de grupos e seus prepostos nos vários níveis 
de parlamentos e executivos. A corrupção 
impulsionou e deu velocidade ao processo.

Os socialistas utópicos, calcados no pensa-
mento iluminista, procuravam equacionar as 
contradições capitalistas, no tocante às rela-
ções sociais, mas sem rupturas profundas no 
aparelho produtivo. Suas ideias, para a época, 
significavam significativos avanços políticos 
e provocavam agressivas reações dos capi-
talistas mais radicais. Pretendiam construir 
uma sociedade ideal onde as classes sociais 
viveriam em harmonia, onde predominaria a 
cooperação e a fraternidade.

Os principais representantes desse movi-
mento foram Saint-Simon (1760-1825), Charles 
Fourier (1772-1837), Louis Blanc (1881-1882) e 
Robert Owen (1771-1858) – industrial britânico 
que reduziu a jornada de trabalho de seus 
operários e defendeu a melhoria das condições 
de moradia e educação. Muito outros teóricos 
poderiam ser incluídos nessa lista.

Mas foram as reflexões de Karl Marx e 
Friedrich Engels que sempre assustaram as 
classes dominantes. Hoje suas ideias servem 
apenas como instrumentos de propaganda da 

extrema direita para assustarem os eleitores 
ainda dominados pelas seitas religiosas. Isto 
porque os velhos temas socialistas foram 
superados pelas áreas de “stay woke” (esteja 
alerta) que virou bandeira das minorias, que 
de fato já são maiorias na organização da 
sociedade moderna, e ESG (Environmental, 
Social and Governance – Meio Ambiente, social 
e governança), áreas criadas pelos grandes 
conglomerados empresariais para suavizar os 
impactos das contradições capitalistas.

Restou pouco para a “velha esquerda” que 
ora se estraçalha para saber quem é mais 
esquerda. O PT, que se apresenta como a 
verdadeira esquerda, é acusado de ter feito 
alianças espúrias com o Centrão, banqueiros, 
capitalistas e todo tipo de explorador dos 
trabalhadores. Os acusadores, entretanto, 
sempre que tiveram oportunidade fizeram o 
mesmo, sendo que alguns nanicos nada mais 
foram que apêndices do PSDB ou alguma 
outra organização subalterna ao mercado. 
A classe dominante perdeu o medo da velha 
esquerda porque esta perdeu as “garras”, 
envelheceu e se acomodou.

Entretanto, o “bicho-papão” agora é outro, 
mais assustador e difícil de ser abatido, como 
bem observa Fernando Schüler, “O mundo woke 
tem o poder de causar dano, afetar a imagem de 

Economista e professor titular aposentado 
da UFMS

É jornalista, escritor, professor titular da USP 
e consultor político: Twitter@gaudtorquato

A Caravana da Saúde, criada em 
2015 para atender as demandas 
médicas de várias regiões de Mato 

Grosso do Sul, é o programa do governo 
para alavancar a saúde com cunho polí-
tico, pensando em 2022. A previsão é de 
que se faça 70 mil procedimentos, levando 
um gasto de R$ 120 milhões.

Em Campo Grande, não haverá 
concentração nos atendimentos como 
foram feitos anteriormente, no Parque 
Ayrton Senna. Será descentralizado no 
Hospital São Julião, Pênfigo, AAMI (As-
sociação de Amparo à Maternidade e à 
Infância) e no HRMS (Hospital Regional 
de Mato Grosso do Sul). O que acontece 

é que, para ter atendimento, é preciso 
passar por um exame no CEM (Centro 
Especializado Municipal) e nem todos 
os pontos estão em funcionamento, re-
latados na reportagem na edição desta 
terça-feira no jornal O Estado. Então, 
são filas e mais filas da vergonha. Uma 
agonia sem fim a pacientes que esperam 
por uma cirurgia há anos. 

Os R$ 120 milhões investidos no pro-
grama não vão ser suficientes pra zerar 
a fila. E na saúde é preciso de algo pe-
rene. As primeiras edições ajudaram a 
praticamente zerar a fila. Mas é como a 
hidra, corta uma cabeça e nascem duas. 
A pandemia potencializou isso. Precisa 

se investir na atenção primária. A porta 
de entrada do SUS (Sistema Único de 
Saúde), onde 80% dos agravos podem 
ser tratados. Pra evitar que no futuro o 
paciente lote as filas dos hospitais. 

Neste aspecto, o trabalho é pratica-
mente todo dos municípios e há pouco 
auxílio do governo do Estado. Outro 
ponto é o seguinte: nesta Caravana, eles 
diminuíram recursos dos municípios para 
poder centralizar nos projetos. A saúde 
precisa de ações menos eleitoreiras e 
mais efetivas. A caravana passa e os pa-
cientes ficam desamparados. A maioria 
dos procedimentos precisa de um acom-
panhamento. 

Caravana passa
Para ter atendimento é 
preciso passar por um 
exame no CEM (Centro 

Especializado Municipal) e 
nem todos os pontos estão 
em funcionamento. Então, 

são filas e mais filas da 
vergonha. Uma agonia 

sem fim a pacientes 
que esperam por uma 

cirurgia há anos. 

lugar. Índice de renovação de lideranças, 2, 
numa escala até 10. Índice de meritocracia na 
máquina pública, 3; índice de reforma política, 
3; índice de corrupção, 8; índice de responsabi-
lidade e boa gestão, 2; índice de qualidade nos 
serviços públicos, 4. Cada um que dê a sua nota.

marcas e pessoas. Os ativistas sabem disso, o 
mercado também. Por isso a ordem, dita à boca 
pequena é: tomem cuidado”. Enquanto isso, 
para 2022 a “esquerda” escolheu Bolsonaro 
para adversário; e a extrema direita escolheu 
Lula para enfrenta-lo. É a polarização perfeita 
para tudo ficar como está.
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Presidente vem 
a Mato Grosso 
do Sul pela 
terceira vez 
este ano

“O PSD vai ter candidatura própria e o 
nome é Marquinhos”, afirma Fábio Trad 

Tribunal Eleitoral de MS ganha selo 
Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade

Reprodução

 Geliel  Oliveira

Nilson Figueiredo

Cyro ClementeHomenagem
O presidente da Assem-

bleia Legislativa, deputado es-
tadual Paulo Corrêa  (PSDB), 
participou, ontem (6), do 
evento em celebração pelos 
20 anos da Agepan (Agência 
Estadual de Regulação de Ser-
viços Públicos de Mato Grosso 
do Sul), que será renomeada 
como Agems, e destacou o 
trabalho do diretor-presidente 
Carlos Alberto de Assis. “Eu sou engenheiro civil. Minha ligação 
com a Agepan, que passará a se chamar Agems, é muito antiga, 
desde sua criação, em 2001. E hoje ao ver toda a modernidade 
e eficiência dos trabalhos prestados é uma sensação de muito 
orgulho”, disse Paulo Corrêa.

Agradecimento
Ainda na celebração de 20 

anos da Agepan, o diretor-
-presidente Carlos Alberto de 
Assis destacou pontos posi-
tivos da equipe. “Eu cheguei 
à agência e me deparei com 
um corpo técnico de altíssima 
qualidade, então, só tenho a 
agradecer a parceria e tra-
balho executado. Tudo que 
fazemos é feito com muita tranquilidade, pois tenho autonomia 
e liberdade, e também o apoio da Assembleia Legislativa e do 
presidente Paulo Corrêa”, pontuou.

Recursos 
A Sejusp (Secretaria de 

Estado de Justiça e Segurança 
Pública) recebeu um reforço 
orçamentário no valor de R$ 
582 mil, oriundo de emenda 
parlamentar individual da 
senadora Soraya Thronicke 
(PSL-MS). “Este recurso é a 
primeira parte de um total 
de R$ 1,5 milhão que destinei 
para a área de segurança pública estadual e será utilizado 
pela Sejusp  para a aquisição de viaturas para a Polícia Militar. 
Com esse pagamento, cumpro uma das minhas promessas de 
campanha, que foi investir todos os anos na segurança pública 
de Mato Grosso do Sul”, declarou.

 

Visita
O presidente da Câmara 

de Campo Grande, vere-
ador Carlos Augusto Borges 
(Carlão, PSB), recebeu ontem 
(6) a visita do deputado es-
tadual Paulo Duarte, recém-
-empossado na Assembleia 
Legislativa. “Parabenizo o 
deputado Paulo Duarte pela 
nova oportunidade de legislar 
em favor de todos os sul-mato-
-grossenses, desejando um mandato profícuo”, disse o presi-
dente, que estava acompanhado do vereador Victor Rocha (PP).

Bastidores

Rayani Santa Cruz

O TRE-MS (Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato Grosso 
do Sul) conquistou o selo Ouro 
no Prêmio CNJ de Qualidade 
2021, organizado pelo CNJ 
(Conselho Nacional de Justiça). 
A divulgação dos vencedores do 
Prêmio CNJ de Qualidade acon-
teceu durante o XV Encontro 
Nacional do Poder Judiciário.

O prêmio avaliou e reco-
nheceu o trabalho dos tribunais 
brasileiros em quatro eixos te-
máticos: governança, produti-
vidade, transparência e dados 
e tecnologia, tendo o TRE-MS 
obtido a categoria Ouro nesta 
edição por alcançar 86,88% do 
total de pontos possíveis. Nú-
meros que mantêm a corte sul-
-mato-grossense em posição de 
destaque no cenário nacional, 
figurando entre os órgãos judi-
ciários mais eficientes do país.

Houve uma melhora nos ín-
dices do tribunal, passando de 
82,34%, obtido no ano passado, 
para 86,88% em 2021, o que 
proporcionou ao TRE-MS o 4º 
lugar no segmento Justiça Elei-
toral e o 7º lugar entre todos os 
segmentos de Justiça.

Segundo o presidente do 
TRE-MS, dsembargador Pas-
choal Carmello Leandro, o 
prêmio é fruto do empenho 
da equipe.

“O prêmio coroa o belíssimo 
trabalho desempenhado pelos 

lância Sanitária), que orientou 
ao cumprimento de quarentena. 
Na ocasião, o presidente esteve 
próximo do ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, durante 
agenda nos Estados Unidos, e 
Queiroga teve exame positivo 
para a COVID-19. 

Preparação da cidade
O prefeito de Porto Murtinho, 

Nelson Cintra Ribeiro (PSDB), 
disse que será a primeira vez 
que o município recebe um 
presidente da República e que 
tanto a solenidade quanto a 
obra a ser iniciada são um 
marco na história.

“Nossa expectativa é muito 
boa e estamos muito felizes 
com a presença do presidente 
Bolsonaro e do presidente do 
país vizinho. Porto Murtinho 
sempre foi uma cidade isolada 
e até mesmo esquecida, mas 
a obra da ponte vai trazer em-
prego e desenvolvimento nunca 
vistos antes na cidade. Para se 
ter uma ideia, serão mais de 5 
mil homens nessa fase de cons-

trução. Após o término da obra, 
vamos virar um corredor para 
vários países e isso é histórico.”

Segundo o prefeito, a segu-
rança do município será aumen-
tada na próxima semana com 
reforço das forças de segurança 
do governo federal, do governo 
do Estado e até do governo para-
guaio. As equipes de cerimonial 
dos dois presidentes chegam até 
a cidade ainda nesta semana 
para iniciar os preparativos 
para o evento. 

A ponte é considerada a 
principal obra da Rota Bio-
ceânica, levando desenvolvi-
mento para os quatro países 
do trajeto (Brasil, Paraguai, 
Argentina e Chile), promo-
vendo maior integração em 
diversas áreas e reduzindo 
as distâncias e o valor do 
frete das importações e ex-
portações de produtos para o 
mercado asiático. Além disso, 
a Rota Bioceânica vai trans-
formar Mato Grosso do Sul em 
um hub logístico, um centro de 
distribuição de mercadorias.

Cenário político
O deputado estadual Coronel 

David (sem partido) afirmou 
que participa do evento e se 
tiver oportunidade conversará 
com o chefe do Executivo sobre 
estratégias e planos para elei-
ções em 2022. 

David pretende se filiar ao 
PL assim como o presidente, e 
ajudar o diretório da legenda 
a construir chapas fortes para 
disputar eleição tendo como 
consequência a reeleição de 
Bolsonaro. “Pretendo ir a Porto 
Murtinho e se houver possibili-
dade converso com o presidente 
a respeito dos projetos para 
o ano que vem. Mas entendo 
que, para tratar disso, ele acabe 
marcando reunião em Brasília”, 
disse David.

Outros políticos da base do 
presidente, como o deputado 
federal Luiz Ovando (PSL), a 
ministra da Agricultura, Tereza 
Cristina (DEM), o deputado João 
Henrique Catan (PL) e o de-
putado Capitão Contar (PSL), 
devem comparecer ao evento.

Bolsonaro em sua visita a 
Terenos, no Assentamento 
Santa Mônica, para entrega 
de títulos de propriedade

Ele reforça a possibilidade de 
candidatura única se opondo à 
necessidade de fortalecer a de-
mocracia. “Caso contrário, com 
a perspectiva de o PT não lançar 
candidatura e o André com suas 
intercorrências relacionadas 
com a trajetória dele, fica uma 
candidatura do governo do Es-
tado e Mato Grosso do Sul não 
merece isso, precisa debater 
os problemas com uma certa 
maturidade. Assim, o nome do 
Marquinhos hoje é aquele que 
se afirma como potencial can-
didato”, avaliou. 

Governo
O deputado federal ainda 

avaliou o governo de Reinaldo 
Azambuja (PSDB), afirmando 
que é possível melhorar e é 
essa a mensagem que Marqui-
nhos vai trazer. “Até porque 

não é mais o Reinaldo o candi-
dato com a fadiga de material 
e necessidade de renovação. O 
Marcos vem com esta proposta.” 

De acordo com Fábio Trad, 
conversa é uma questão na-
tural da política.“Mas não creio 
que haja possibilidade de uma 
fusão, de uma parceria entre 
PSD e PSDB agora, porque o 
Reinaldo está determinado a 
fazer o Riedel o candidato do 
governo, o sucessor dele. É um 
direito dele, é um direito do 
governador. Por isso Marcos, 
na linha que ele se propõe, é o 
candidato que vai confrontar o 
candidato do governo.” 

Porém, ainda é cedo para 
bater o martelo. “Quem sabe 
o governador, diante de uma 
pesquisa que observa que o seu 
preferido não consegue deslan-
char possa rever a sua posição.”

Deputado federal 
Fábio Trad concede 
entrevista e 
confirma pré-
candidatura de 
Marquinhos 

Cyro Clemente

 Divulgação/ Assessoria
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magistrados e servidores no 
exercício de suas atribuições e 
revela o comprometimento de 
todos, bem como demonstra o 
nível de maturidade e de esta-
bilidade administrativa da Jus-
tiça Eleitoral de Mato Grosso 
do Sul. E todo esse empenho 
tem o propósito de oferecer 
um serviço de qualidade aos 
cidadãos e de alcançar ótimos 
resultados na gestão adminis-
trativa e jurisdicional.”

Prêmio CNJ
O Prêmio CNJ de Qualidade 

foi criado em 2019, em substi-
tuição ao antigo Selo Justiça 
em Números, implementado 
desde 2013. Os critérios foram 
aperfeiçoados e vários itens 
foram incluídos, especialmente 

os relacionados à produtivi-
dade e melhoria da qualidade 
de prestação jurisdicional. Um 
dos aspectos ressaltados na 
avaliação foi a produtividade 
e o tempo que os tribunais 
levam para julgar os processos 
relativos aos casos de violência 
doméstica e familiar contra a 
mulher e de feminicídio.

Todos os tribunais parti-
cipam do Prêmio CNJ de Qua-
lidade, incluindo os tribunais 
superiores, os 27 TJs (Tri-
bunais de Justiça), os cinco 
TRFs (Tribunais Regionais Fe-
derais), os 24 TRTs (Tribunais 
Regionais do Trabalho), os 
27 TREs (Tribunais Regionais 
Eleitorais) e os três TJMs (Tri-
bunais de Justiça Militar) dos 
estados. (RSC)

Prêmio avaliou quatro 
eixos temáticos, onde o 
Tribunal de MS obteve 
Ouro ao alcançar 
86,88% do total de 
pontos possíveis

Rafael Belo

Em entrevista ao streaming 
do jornal O Estado, O Estado 
Play, o deputado federal Fábio 
Trad (PSD) confirmou que o pre-
feito de Campo Grande, Marcos 
Trad (PSD), é pré-candidato 
ao governo de Mato Grosso do 
Sul. O parlamentar disse que o 
irmão tem levado o nome como 
opção para comandar o governo 
estadual para que não termine 
em W.O., ou seja, para não haver 
apenas a candidatura do até 
então sucessor do governador, 
Reinaldo Azambuja (PSDB). 

“O PSD vai ter candidatura 
própria e o nome é Marquinhos 
Trad. Até porque, se o PSD não 
tiver candidatura própria e o 
André (Puccinelli) não for can-
didato, só vai ter uma candida-
tura no Estado de Mato Grosso 
do Sul? O que é isso?! É W.O.?! 
Alguém tem de disputar contra 
o governo, meu Deus do Céu! 
Mas não só por isso, ele tem aí 
um portfólio da administração 
municipal, passou por essa crise 
pandêmica de forma incólume, 
foi bravo, corajoso da forma 
que enfrentou a pandemia e 
muito saldo positivo em termos 
de obras e reformas estrutu-
rantes”, revelou.

Para Fábio Trad é preciso 
ter debate de ideias para a es-
colha do próximo governador 
do Estado e é o que esperam. 

Bolsonaro cumpre agenda 
em Murtinho no dia 13

Rayani Santa Cruz

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) cumpre agenda em Porto 
Murtinho, dia 13 de dezembro, 
para lançamento da pedra fun-
damental da Ponte Bioceânica, 
que liga o Brasil ao Paraguai. 
O evento também contará com 
a presença do presidente do 
Paraguai, Mario Abdo Benitez.

A vinda do presidente Bol-
sonaro foi confirmada pelo 
secretário-executivo do Minfra 
(Ministério da Infraestrutura), 
Marcelo Sampaio, que esteve 
ontem (6) na Governadoria 
em reunião com o governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB). O 
representante do Minfra esteve 
em Mato Grosso do Sul para 
participar das inaugurações dos 
Aeroportos de Bonito e Coxim. 

Segundo Sampaio, com o can-
celamento da reunião do Prosul 
(Foro para o Progresso da Amé-
rica do Sul), na Colômbia, a 
previsão de lançamento da 
pedra fundamental da Ponte 
Bioceânica volta a ser o dia 13 
de dezembro, contando com a 
presença dos dois presidentes.

“A boa notícia que conver-
samos aqui é, já na semana 
que vem, a assinatura para a 
obra da ponte Porto Murtinho, 
a Rota Bioceânica virando rea-
lidade por meio dessa ponte. É 
uma obra que está sendo feita 
em conjunto com a Itaipu”, de-
clarou Sampaio.

Esta será a terceira vez que 
o presidente Jair Bolsonaro 
vem a Mato Grosso do Sul em 
2021. A primeira foi logo ao 
início do an; ele esteve em Te-
renos onde entregou títulos a 
assentados do Santa Mônica. 
Depois, o presidente foi a Ponta 
Porã, onde inaugurou radar de 
vigilância aérea. Ele agendou 
visita à cidade de Bonito em 1º 
de outubro em alusão aos mil 
dias de gestão, mas a presença 
foi desmarcada por orientação 
da Anvisa (Agência de Vigi-
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Supremo

Eleições

Partidos como PSL, PSDB, MDB, 
Podemos e outros tentam expurgar 
políticos ligados ao presidente

Presidente diz que, se 
reeleito, indicará mais dois 
evangélicos para o STF

Terceira via tenta se ‘desbolsonarizar’, 
mas esbarra em entraves regionais

 Alan Santos/PR

Reprodução

Felipe d’Avila, pré-candidato a presidente pelo Novo, sobre o 
desempenho do ministro no governo Bolsonaro

O ministro Paulo Guedes, antes 
visto como posto Ipiranga, virou 
o frentista do corporativismo

Pouco pra mim
No encontro que teve com Eduardo Leite (PSDB-RS), no 

sábado (4), Sergio Moro afirmou estar determinado a se viabilizar 
candidato a presidente e que não estaria se expondo da maneira 
que está para tentar cargo menor. O discurso do ex-juiz frustra, 
por ora, lideranças partidárias que pensavam nele como vice 
de alguma chapa ou esperavam que ele se contentasse com o 
Senado. O nome de Moro ainda precisa provar que tem força de 
votos, assim como os dos concorrentes.

Decidido 
 Moro, segundo relatos, demonstrou confiança na capacidade 

de cacifar seu nome como melhor alternativa a Lula (PT) e Jair 
Bolsonaro (PL). Ele disse estar aberto ao diálogo caso outro 
candidato se torne mais viável nos próximos meses.

Sonho 
Antes das prévias, lideranças partidárias chamavam numa 

chapa com Moro e Leite como “dos sonhos”. O ex-juiz tem forte 
resistência na classe política, mas tem conseguido passar desse 
obstáculo na medida em que o meio passou a ver sua candidatura 
como competitiva.

De dois, um 
A leitura entre políticos é a de que o caminho de João 

Doria (PSDB-SP) fica cada vez mais difícil. Os apoiadores do 
tucano dizem que o encontro de Moro com Leite é “normal”. O 
governador paulista disse ao Painel que o “diálogo é a essência da 
política”.

Deu ruim 
Demitido por Valdemar Costa Neto após a filiação de Jair 

Bolsonaro, o ex-assessor do PL Vladimir Porfírio usava as redes 
sociais para fazer críticas ao governo federal. Ele mantém um 
canal em que aborda temas espinhosos para os bolsonaristas, 
como o esquema das rachadinhas no gabinete de Flávio 
Bolsonaro e o negacionismo do presidente na pandemia.

De jesus 
Em um vídeo de março de 2020, Porfírio afirmou que Bolsonaro 

politizou a pandemia e fez críticas a ida dele a uma manifestação. 
No mês seguinte, o canal do ex-assessor postou um vídeo com 
uma montagem do presidente cantando uma paródia da música 
Florentina do cantor Tiririca sobre cloroquina.

Virtual 
O pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) recebe 

na terça-feira (7) o ex-presidente do Banco Central Armínio 
Fraga em sua live para debater políticas econômicas no Brasil.O 
encontro vai ocorrer após os dois debaterem suas teses por meio 
de artigos publicados na Tendências/Debates da Folha.

Passivo 
O senador Flávio Bolsonaro, agora no PL, deixou pendências 

a serem acertadas com o TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio de Janeiro) referentes ao período em que presidiu o PSL no 
estado.

Cadê? 
A área técnica da corte identificou duas inconsistências 

e solicitou a apresentação de nove documentos ausentes 
da prestação de contas do exercício de 2018. O principal 
esclarecimento é sobre o recebimento de R$ 550 mil do diretório 
nacional da sigla, sem registro no TSE.

Crise 
Técnicos do TCU e deputados da Comissão de Fiscalização 

Financeira da Câmara estiveram no hospital federal de 
Bonsucesso no Rio na sexta (3) para apurar 4 contratos sem 
licitação e acharam mais 13 nas mesmas condições.

Sei não 
O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), um dos que 

participaram da visita, disse ao Painel que o diretor do hospital 
não soube explicar o motivos das dispensas de licitação.

Vixi 
 “O diretor claramente não soube explicar a razão da dispensa 

e os funcionários disseram que tanto a diretoria quanto a chefia 
de contratos foram trocadas quatro vezes só nos últimos meses”, 
afirmou o parlamentar.

Suor 
 A gestão Ricardo Nunes (MDB) tem ouvido de vereadores 

que terá de se empenhar mais para ter os votos necessários no 
segundo turno e seguir adiante no acordo com o governo federal 
que troca dívidas da cidade com a União pelos valores devidos 
por causa do uso do espaço do Campo de Marte, na zona norte.

Pressão 
Os vereadores da oposição pedem mais transparência em 

relação aos valores, querem saber qual o tamanho da área do 
parque que ficará com a prefeitura e defendem que conste na lei 
as políticas públicas que serão privilegiadas com o alívio do caixa, 
como programas para erradicação da pobreza.

Folhapress

A menos de um ano das elei-
ções, a decisão do presidente 
Jair Bolsonaro de se filiar ao 
PL e a provável entrada do 
ex-juiz Sérgio Moro na disputa 
de 2022 levaram o bloco de par-
tidos que defendem a terceira 
via a tentar promover expurgos 
de bolsonaristas.

Essa movimentação é vista 
na ala do PSL contrária a 
Bolsonaro e atinge também 
PSDB, MDB, Cidadania, PSD 
e Podemos, entre outros par-
tidos menores.

Apesar disso, cenários regio-
nais podem falar mais alto, já 
que bolsonaristas dessas siglas 
têm resistido a sair por medo 
de não conseguirem se reeleger.

A movimentação foi expli-
citada durante as prévias do 
PSDB para escolha do candidato 
do partido à Presidência. Mesmo 
se declarando oposição a Bol-
sonaro, a legenda tem acompa-
nhado o governo em votações 
importantes no Congresso.

Esse comportamento con-
traditório foi contestado por 
um dos candidatos tucanos, o 
ex-prefeito de Manaus Arthur 
Virgílio, que defendeu a saída de 
correligionários que compactu-
assem com ideais bolsonaristas. 
“Meu partido ter uma bancada 
de bolsonaristas? Mas tem tanto 
partido para eles se abrigarem. 
Ele [Bolsonaro] não vai para o 
PL agora do [Valdemar] Costa 
Neto? Vai junto”, disse no fim 
de novembro. “Não aqui. Para 
nós, aqui, não serve. Eu não 
estou medindo o número de 
deputados, eu quero qualidade.”

Virgílio defendeu ainda que 
o PSDB rompesse “qualquer 
laço com o bolsonarismo”. “Não 
tem qualquer circunstância que 
valha a pena isso.”

Nas prévias, o ex-senador 
recebeu somente 1,35% dos 
votos tucanos – na prática, ele 
estava alinhado com o vencedor, 
João Doria (SP), um dos princi-
pais opositores a Bolsonaro no 
campo da centro-direita.

No partido, a ala identifi-

cada como mais próxima ao 
bolsonarismo é liderada pelo 
deputado Aécio Neves (MG) – 
chamado por Virgílio durante 
as prévias de “maçã podre que 
estraga as outras”.

O PSDB virou ainda a casa de 
detratores de Bolsonaro, como 
a ex-líder do governo no Con-
gresso Joice Hasselmann (SP) 
e o deputado Alexandre Frota 
(SP). Viu também a saída de um 
ministro do presidente, Rogério 
Marinho (Desenvolvimento Re-
gional), que se filiou ao PL no 
mesmo dia que Bolsonaro. Em 
outros partidos, a saída de bol-
sonaristas também é esperada.

No PSL (que forma a União 
Brasil, ao lado do DEM), alguns 
aliados do presidente, como 
o deputado Coronel Tadeu 
(SP), já falam abertamente 
que devem migrar para o novo 
partido de Bolsonaro.

No entanto isso só aconte-
ceria na janela partidária, prazo 
de 30 dias para que parlamen-
tares troquem de partido sem 
risco de perder o mandato. Esse 
período começa em março e se 
encerra em abril.

Antes de bater o martelo, o 
bolsonarista ainda vai avaliar 
a questão estadual – o próprio 
PL tem restrições em alguns 
estados para receber os novos 
deputados. Isso se dá porque 
alguns atuais deputados temem 
perder a reeleição para os no-
vatos que ingressarem na sigla.

O PSD, que tem como can-
didato ao Palácio do Planalto 
o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (MG), deve ver 
o ministro Fábio Faria (Comu-
nicações) trocar o partido pelo 
PP, do também ministro Ciro 
Nogueira (Casa Civil).

Outros aliados de Bolsonaro 
devem fazer o mesmo, como o 
deputado Éder Mauro (PA). “Vou 
me filiar ao PL, mas só posso 
fazer isso na janela [de troca 
partidária], em março.”

O parlamentar ainda não de-
finiu seus planos eleitorais para 
2022, pois, afirma, o presidente 
gostaria que ele saísse para 
governador do Pará. Se isso não 

UOL/Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) indicou ontem 
(6) que, se for reeleito em 2022 
e, consequentemente, ganhar 
mais quatro anos de mandato, 
buscará emplacar mais dois mi-
nistros evangélicos para o STF 
(Supremo Tribunal Federal).

A fala aconteceu em conversa 
com apoiadores na manhã de 
ontem, em Brasília, e foi captada 
pelo canal Foco do Brasil, no 
YouTube. “Se eu for candidato 
e for reeleito, a gente bota mais 
dois no início de 2023 lá [no 
Supremo]”, disse o presidente.

A promessa se deu após 
um apoiador, se referindo a 
Bolsonaro, dizer que sempre 
afirmava a outras pessoas que 
pressentia que, antes de morrer, 
veria uma pessoa evangélica no 
comando da República.

O presidente, então, o cor-
rigiu, afirmando não ser evan-
gélico, mas católico – quem é 

declaradamente protestante, 
no caso, é a primeira-dama, 
Michelle Bolsonaro. “Evangé-
lico é no Supremo agora”, 
pontuou, aos risos.

Ao completarem 75 anos, 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal devem se apo-
sentar de forma compulsória. 
Com a saída, acaba-se abrindo 
espaço para indicações presi-
denciais para compor o cole-
giado da corte.

Em 2022, não estão pre-
vistas mudanças por motivo de 
aposentadoria na composição 
do Supremo. Já em 2023, Ri-
cardo Lewandowski (em maio) 
e Rosa Weber (em outubro) 
completarão 75 anos, abrindo 
espaço para duas indicações 
presidenciais.

Recentemente, Bolsonaro 
conseguiu emplacar o nome do 
presbiteriano André Mendonça, 
ex-advogado-geral da União, 
para ocupar um dos postos de 
ministro do Supremo, após va-
lidação no Senado.

Após a filiação de Bolso-
naro ao PL o que cresce são 
as especulações do nome para 
concorrer na chapa como 
vice-presidente em 2022. Essa 
vaga tem sido disputada nos 
bastidores do governo. De um 
lado, partidos do “centrão” 
defendem um nome político, 
como os dos ministros Fabio 
Faria, das Comunicações, ou 
da ministra Tereza Cristina, 
da Agricultura, para compor a 
chapa presidencial, de acordo 
com a divulagção do blog de 
Andréia Sadi.

Mas o presidente Bolso-
naro, segundo fontes do “cen-
trão” disseram ao blog, passou 
a cogitar o nome do ministro 
Braga Netto, da Defesa.

Assim como ocorreu com 
o vice-presidente Hamilton 

Mourão (PRTB), Braga Netto 
agrada ao presidente menos 
por agregar votos junto ao elei-
torado e mais por funcionar, 
nas palavras de um assessor 
de Bolsonaro, como um “se-
guro-impeachment”.

Na visão de Bolsonaro, 
um militar – como o caso de 
Mourão ou Braga Netto – não 
agradaria ao Congresso num 
eventual processo de impea-
chment. A diferença de Braga 
Netto para Mourão é que, hoje, 
Braga Netto é um nome de 
confiança do presidente.

Para partidos aliados, Bol-
sonaro deveria indicar um 
vice que amplie seu eleito-
rado, sendo um nome ou do 
Nordeste ou de Minas Gerais. 
Mas, por ora, o presidente 
ainda não se convenceu.

Arthur Virgílio é um 
dos mais críticos de 
bolsonaristas dentro de 
seu partido, o PSDB

for viável, tentará a reeleição.
Segundo Éder Mauro, a con-

versa com o presidente do PSD, 
Gilberto Kassab, foi “supertran-
quila” e as portas do partido 
continuariam abertas para ele.

O Podemos, do recém-fi-
liado Sérgio Moro, viu as con-
versas sobre chapas regionais 
serem abaladas pela entrada 
do ex-juiz no cenário.

Alguns parlamentares do 
Nordeste já estavam costurando 
apoio ao PT do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, en-
quanto outros do Sul conver-
savam sobre aliança com o 
grupo de Bolsonaro.

Na avaliação do deputado 
José Medeiros (MT), a filiação 
do Bolsonaro ao PL marca 
oficialmente o início do pe-
ríodo eleitoral e a definição de 
parlamentares que ainda não 
sabiam para onde ir.

“No meu caso, eu gostaria de 
ficar no Podemos. Mas eu tenho 
quase certeza de que o partido 
vai mandar eu passear”, disse.

“Eu creio que o Podemos vai 
acabar mandando eu sair por 
causa da candidatura a presi-
dente do Moro, e eu sou candi-
dato ao Senado em Mato Grosso. 
Também não tem como eu ir para 
o PL, porque o PL tem um candi-
dato ao Senado lá”, afirmou.

Em outros partidos, essa 
pressão para saída de bolso-
naristas não é tão perceptível. 
No MDB, que deve lançar a 
senadora Simone Tebet (MS) 
como pré-candidata à Presi-
dência nessa quarta-feira (8), 
alguns quadros alinhados ao 
presidente fazem planos de con-
tinuar na legenda.

É o caso do ex-ministro do 
Desenvolvimento Social Osmar 
Terra (RS). “Pretendo continuar 
no MDB, continuo apoiando o 
presidente. O MDB sempre 
deixou a gente à vontade”, 
afirmou. “Sou Bolsonaro, ad-
miro muito o presidente.”

Na linha contrária, antibolso-
naristas, como o vice-presidente 
da Câmara, Marcelo Ramos 
(AM), discutem saída do “cen-
trão”. Mesmo ligado a um par-
tido do “centrão”, Ramos é uma 
das principais vozes críticas ao 
presidente dentro da Câmara.

No dia da filiação, ele escreveu, 
em uma rede social, que não es-
taria no palanque de Bolsonaro, 
mas que respeitava o partido. 
“Há um desejo da bancada e até 
do presidente Valdemar de que 
eu fique no partido, mas todos 
reconhecem a dificuldade por 
conta da minha contraposição ao 
presidente e dos conflitos no Ama-
zonas”, afirmou, à reportagem

O ministro da 
Defesa, Braga Netto, 

e o presidente 
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro cogita Braga 
Netto como vice na chapa

Candidatura
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Hospitais afirmam que seguem sem receber aditivos e pacientes reclamam da qualidade do atendimento
Isabela Assoni 

Depois de ser remodelada, 
a nova Caravana da Saúde, 
dividida em dois projetos: o 
Examina MS e o Opera MS, 
começou oficialmente no dia 2 
de dezembro. Mas, em Campo 
Grande, no município que con-
centra o maior público da ação 
do governo do Estado, a inicia-
tiva ainda patina. No HRMS 
(Hospital Regional de Mato 
Grosso do Sul), que pertence 
ao próprio governo estadual, 
os atendimentos da Caravana 
começaram apenas ontem 
(6), com 4 cirurgias eletivas 
e 30 tomografias. A situação, 
porém, ainda não está longe 
de ser isolada, uma vez que 
outras unidades ainda nem 
sequer receberam os aditivos 
necessários para dar início aos 
atendimentos.

Na Maternidade Cândido 
Mariano, um dos locais elen-
cados como polo de atendi-
mento, os procedimentos se-
quer começaram. De acordo 
com a diretoria da unidade 
hospitalar, ainda é aguardada 
a assinatura de um aditivo 
contratual para que os atendi-
mentos comecem a ser feitos.

Conforme o hospital, o aditivo 
deve ser assinado pela Sesau 
(Secretaria Municipal de Saúde 
Pública), porque a unidade per-
tence a Campo Grande e se 
faz necessária a autorização 
da gestão municipal. Serão 20 
cirurgias pediátricas e 24 gine-
cológicas por mês realizadas na 
unidade, totalizando 528 atendi-
mentos dentro de um ano.

“Todos os aditivos são 
anuais. Estamos aguardando 
a Sesau chamar para assinar o 

aditivo do contrato, para liberar 
as cirurgias. Apesar de estar 
tudo aprovado em Diário Oficial 
e atuarmos por gestão plena, 
nossa unidade é de Campo 
Grande, então não fazemos 
nada se a gestão não autoriza, 
por mais que o Estado libere”, 
informa Rofrigo Lucchesi, di-
retor-executivo da maternidade.

Questionada sobre quando o 
repasse dos aditivos deve acon-
tecer, a Prefeitura de Campo 
Grande informou, em nota, que 
ainda será necessária uma reu-
nião com os representantes do 
governo do Estado para autori-
zação desses aditivos. 

“Antes da elaboração do 
termo aditivo para a execução 
dos procedimentos nos hospi-
tais, a Sesau e o governo do Es-
tado se reunirão para definições 
de condutas a respeito do Opera 
MS e Examina MS em Campo 
Grande”, finalizou a nota. 

Em Campo Grande, quatro 
hospitais estão credenciados 
para atender as demandas da 
Caravana da Saúde: Hospital 
São Julião, Pênfigo, AAMI (Asso-
ciação de Amparo à Maternidade 
e à Infância) e o HRMS (Hospital 
Regional de Mato Grosso do 
Sul). A atuação dos hospitais 
soma 12.111 procedimentos a 
serem realizados nos próximos 
13 meses, com recursos de mais 
de R$ 120 milhões.

Para confirmar a demora 
no andamento do programa na 
Capital, desde o último sábado 
(4) mais de 100 procedimentos 
já foram computados no mu-
nicípio de Fátima do Sul. Vale 
lembrar que a Capital concentra 
não só os atendimentos da po-
pulação local, mas também do 
interior do Estado e, até agora, 

o número de procedimentos 
realizados ainda é menor. 

“Em Fátima do Sul, por 
exemplo, fizemos 33 cirurgias 
de retina no primeiro dia de 
campanha. O fato foi um marco 
para a saúde de Mato Grosso 
do Sul”, afirmou o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo Re-
sende.

Erros médicos
No começo do ano, o governo 

de Mato Grosso do Sul foi alvo 
de ações judiciais e reclamações 
por erros médicos ocorridos 
durante a Caravana da Saúde. 
O pai de Juliane Alves da Silva, 
José Alves, passou pela cirurgia 
de catarata ofertada na Cara-
vana. Segundo Juliane Alves, 
a perda de visão do pai tem re-
lação com o procedimento feito 
durante o programa.

“Eu corri atrás, arrumei lá no 
Hospital São Julião, e descobri 
que por causa dessa cirurgia 
malfeita ele perdeu a visão em 
um olho. Os médicos do hos-
pital falaram que a equipe da 
Caravana tinha de ter acompa-
nhado mais de perto a cirurgia 
dele, porque era uma cirurgia 
delicada.” A família descobriu 
que José Alves da Silva tinha 
glaucoma e pressão alta ocular.

Eva Maria Pereira, 57, mora 
em Campo Grande e passou 
pela última Caravana para atu-
alizar o grau do óculos, assim 
como a mãe. Ela relata que o 
atendimento foi rápido apesar 
da demanda, mas que, após as 
reclamações da mãe, não teve 
coragem de usar a receita.

“Eu fiz exame de vista, tinha 
que trocar o grau e passei com 
eles, mas não tive coragem 
de fazer o óculos. Minha mãe 

Suelen Morales

Um dos setores mais afe-
tados pela pandemia foi o da 
saúde. A Defensoria Pública 
de Mato Grosso do Sul divulgou 
um aumento de 66% nos aten-
dimentos  em saúde em 2021. 
De acordo com o Núcleo de 
Atenção à Saúde, às Pessoas 
com Deficiência e aos Idosos, 
as principais solicitações 
foram de vagas hospitalares, 
oxigenoterapia domiciliar, me-
dicamentos e atendimentos 
pós-COVID. No total, foram 
9.482 atendimentos, sendo que 
em 2020 foram 5.717 registros.

Para a coordenadora do 
Naspi, Eni Diniz, as demandas 
em sua maioria são de pa-
cientes que tiveram a COVID-
19. “O destaque em 2021 é a 
regulamentação do tratamento 
de oxigenoterapia domiciliar 
em Campo Grande, garantido 
por meio de um procedimento 
instaurado pela Defensoria. 
Anteriormente, era necessário 
ajuizar uma ação para ter 
acesso ao programa domici-
liar”, explicou.

No geral, a Defensoria re-
alizou 326.434 atendimentos 
em todo o Estado, até o dia 
30 de novembro deste ano. 
Se comparado ao mesmo pe-
ríodo de 2020, que teve 244.461 
atendimentos, o aumento foi 
de 33%. Os dados foram con-
firmados em coletiva de im-
prensa, nessa segunda-feira 
(6), na Escola Superior da 
Defensoria Pública.

A defensora pública-geral, 
Patricia Elias Cozzolino de 
Oliveira, ressaltou que os nú-
meros são um reflexo do Plano 
de Retomada da Pandemia e a 
procura por atendimentos foi 
intensa.

“Os números de atendi-
mentos são expressivos se pen-
sarmos no tamanho da nossa 
população campo-grandense. 
Desenvolvemos um plano de 
retomada pós-pandemia para 
ampliar os canais de atendi-
mento. Retomamos o atendi-
mento presencial, sem aban-
donar o virtual. Além disso, o 
acesso à Rede Fácil de Campo 
Grande possibilita uma eco-
nomia de tempo”, pontua.

Dividindo o número de 
atendimentos pela quantidade 
de dias letivos, a Defensoria 
realizou 1.518 atendimentos 
por dia e 63 atendimentos por 
hora no Estado. Já na Capital, 
foram 130.488 atendimentos 
realizados em 2021, o que 
aponta um aumento de 34% 
em relação a 2020, que regis-
trou 97.306 atendimentos. Nas 
unidades móveis e na Rede 
Fácil, foram efetuados 4.915 
atendimentos de julho a no-
vembro, na Capital.

Crimes sexuais
Segundo a defensora pú-

blica-geral, foram registrados 
mais de 30 casos de violência 
sexual contra crianças e ado-
lescentes na Capital, entre 
agosto e outubro deste ano.

“MS é o primeiro Estado 
do Brasil em violência sexual 
contra a criança e o adoles-
cente. Precisamos mudar essa 
realidade que ocorre num am-
biente muito íntimo e para isso 
vamos promover a contratação 
de profissionais em psicologia 
e assistência social, para uma 

escuta especializada”, des-
tacou a defensora. 

Dados do Núcleo Institu-
cional de Promoção e Defesa 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Nudeca) conta-
bilizaram 3.782 atendimentos 
no Estado e 2.681 atendimentos 
na Capital. Para a coordena-
dora do Nudeca, Débora Maria 
de Souza Paulino, a situação é 
preocupante.

“Vamos lembrar também 
que normalmente muitos casos 
não são notificados. A situação 
de Mato Grosso do Sul é preo-
cupante”, expõe.

Somente no Nufam (Núcleo 
da Família e Sucessões) foram 
39.678 atendimentos apenas na 
Capital. A maioria relacionada 
a pensão alimentícia, que soma 
14.926. O Núcleo Institucional 
de Promoção e Defesa dos Di-
reitos da Mulher registrou 5.632 
atendimentos na área de de-
fesa dos direitos das mulheres, 
sendo 4.396 em Campo Grande.

Além disso, o Núcleo do Con-
sumidor computou 25.827 aten-
dimentos, o que representa um 
aumento de 63%. 

Clara Rockel

A primeira Marcha dos Ho-
mens pelo Fim da Violência 
contra a Mulher da história 
de Campo Grande ocorreu 
ontem (6). O evento ocorreu 
justamente no Dia Nacional de 
Mobilização dos Homens pelo 
Fim da Violência contra as 
Mulheres, conhecido como Dia 
do Laço Branco. A caminhada 
contou ainda com a partici-
pação da modelo e ativista 
Luiza Brunet, que ressaltou 
a importância da conscien-
tização masculina na causa.

A Campanha 16 Dias de 
Ativismo pelo Fim da Vio-

lência contra as Mulheres 
é uma campanha mundial, 
realizada anualmente desde 
1991, em vários países, entre 
os dias 25 de novembro e 
10 de dezembro, período que 
compreende datas represen-
tativas para o enfrentamento 
às várias formas de violência 
contra as mulheres.

No Brasil, a campanha é 
realizada desde 2003 e se 
inicia no dia 20 de novembro, 
Dia Nacional da Consciência 
Negra, com o objetivo de dar 
visibilidade para a situação 
das mulheres negras que, 
além da violência de gênero, 
sofrem a violência racial.

passou e reclamou muito, 
porque eles passaram uma re-
ceita que para ela que ficou 
forte e ela teve de fazer de novo. 
No fim, ela falou que não enxer-
gava, que o óculos prejudicou 
a visão dela e recorremos ao 
atendimento particular. Depois 
disso eu nem mexi no exame 
que eu fiz, fiquei com medo. Ouvi 
muitas pessoas reclamando 
também”, conta.

O advogado Gustavo Scuar-
cialupi orienta que o boletim de 
ocorrência é o primeiro passo 
a ser realizado pelo paciente 
em casos de erro médico, dessa 
forma “o agente responsável 
por esse erro, seja imprudência, 
negligência, imperícia ou, até 
mesmo, dolosamente, ou seja, 
com intenção, será averiguado 
e o ato será apurado pela po-
lícia. No mesmo momento o 
paciente deve procurar um ad-

vogado, porque, independente 
da responsabilização criminal, 
a pessoa pode entrar com uma 
ação cível, na área civil, para 
reparar os danos sofridos”.

Caravana 2021
A Caravana da Saúde teve 

início em maio de 2016 com 
várias especialidades em 11 
microrregiões do Estado. Se-
gundo informações do Estado, 
a cirurgia de catarata é respon-
sável por quase 90% dos atendi-
mentos na Caravana da Saúde.

O governador Reinaldo 
Azambuja lançou, na última 
quinta-feira (2), a Nova Cara-
vana da Saúde, com investi-
mento de R$ 120 milhões e aten-
dimentos até outubro de 2022, 
com 11 atividades para atender 
a população. São 70 mil proce-
dimentos médicos para serem 
realizados em Mato Grosso do 

Hospital Regional 
começou a realizar 
cirurgias e pacientes 
aguardam por exames
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Pandemia

Defensoria registra crescimento de 66% em 
atendimentos à assistência sanitária em 2021

Manifestação

Evento contou com a 
participação da modelo 
e ativista Luiza Brunet e 
reuniu autoridades

Nilson Figueiredo

Capital recebe marcha de homens 
pelo fim da violência contra a mulher

Programa Caravana da Saúde ainda ‘patina’ em 
Campo Grande após dias desde sua inauguração

Tive de refazer todos os 
exames e tem sido muito 
angustiante essa espera
Maria Ferreira, 62 anos

Investimento

Sul. Segundo a SES (Secre-
taria de Estado de Saúde), nas 
quatro macrorregiões – Campo 
Grande, Dourados, Corumbá e 
Três Lagoas – há uma demanda 
reprimida de 12.303 cirurgias 
eletivas e 57.697 exames.

A Caravana seguirá em duas 
modalidades: Opera MS e Exa-
mina MS. De acordo com o 
órgão, para o Opera MS, 39 
estabelecimentos de saúde 
de 34 municípios aderiram ao 
projeto para a realização de 
94 tipos diferentes de procedi-
mentos cirúrgicos. Já para o 
Projeto Examina MS, 29 esta-
belecimentos se credenciaram 
para a realização de 66 tipos 
diferentes de exames de média 
e alta complexidades.

Espera no CEM
Por conta da pandemia, a 

cirurgia de Maria Ferreira La-
cerda, 62 anos, passou de 2019 
para 2021. Acompanhada por 
sua filha Maria Aparecida, com-
parece para refazer os exames 
no CEM (Centro Especializado 
Municipal) de Campo Grande 
duas vezes por mês. Segundo o 
relatado, os exames já haviam 
sido feitos anteriormente, mas 
perderam a validade.

“Já fizemos os exames que 
pediram e estamos aguar-
dando. Começamos no São 
Julião e agora eles mandaram 
a gente pro CEM e agora que 
terminamos tudo certinho, en-
caminharam a gente de novo 
para o São Julião. A cirurgia 
da minha mãe era pra ter 
saído em 2019, mas foi adiada 
por conta da pandemia e com 
toda a demora  acabamos 
perdendo todos os exames”, 
relata Maria Aparecida.

Nilson Figueiredo
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EnsinoCelebração

Pandemia

Testagem e orientações foram ampliadas como prevenção contra nova variante da doença  

Mais de 13 mil candidatos 
prestam vestibular da UFMS 

Combate contra COVID-19 ganha reforço 
com barreira sanitária e vacina em bairros 

PMA de Campo 
Grande resgata 
anta de 200 kg

Vestibular da UEMS 
encerra inscrições 
no dia 20

Canteiros da 
Ricardo Brandão 
passam por obras 

Alunos da REE 
participam de ‘dia 
D’ de vacinação 

Feriado do Dia 
da Justiça é 
transferido

Policiais militares 
ambientais de Campo 
Grande receberam um 
comunicado ontem (6), 
da proprietária de uma 
fazenda, localizada na 
região da gameleira, 
informando que uma anta 
ferida fora beber água em 
um lago da fazenda e não 
conseguia sair. A equipe 
capturou e amarrou a anta 
com aproximadamente 200 
kg, que aparentava estado 
crítico, foi resgatada e 
levada para atendimento 
médico-veterinário. (MP)

Candidatos 
interessados em cursar 
uma graduação na UEMS 
(Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul) têm 
até o dia 20 de dezembro 
de 2021 para fazer a 
inscrição para o Vestibular. 
São 1.191 vagas em 58 
cursos de graduação 
presencial, oferecidos 
em 14 cidades do Estado. 
As inscrições devem ser 
realizadas exclusivamente 
pela internet, até as 23h59 
do dia 20 de dezembro. 
(MP com assessoria)

A Agetran (Agência 
Municipal de Transporte e 
Trânsito) iniciou no último 
fim de semana as obras de 
readequação do canteiro 
central da Avenida 
Ricardo Brandão, nas 
proximidades da Câmara 
Municipal. Os motoristas 
devem ficar atentos. A 
intervenção faz parte do 
projeto de readequação 
do trânsito na região, 
que inclui a instalação de 
semáforo no cruzamento 
com a Rua Pestalozzi. (MP 
com assessoria)

Alunos com 12 anos 
ou mais, das redes 
municipais, estaduais 
e privadas, nos 79 
municípios de Mato 
Grosso do Sul, poderão 
se vacinar nesta terça-
feira, 7 de dezembro, “dia 
D” de vacinação contra a 
COVID-19. Ao todo serão 
82 escolas como pontos de 
vacinação. Campo Grande 
e Ponta Porã contarão com 
três e dois locais. A lista 
com os locais pode ser 
acessada no site:  www.
sed.ms.gov.br. (MP)

O feriado de 8 de 
dezembro, Dia da Justiça, 
foi transferido para a 
próxima sexta-feira 
(10), quando não haverá 
expediente nas três 
unidades do Ministério 
Público do Trabalho em 
Mato Grosso do Sul – 
Campo Grande, Dourados 
e Três Lagoas. Os prazos 
com início ou término 
no dia 10 de dezembro 
ficarão automaticamente 
prorrogados para a 
segunda-feira (13), 
primeiro dia útil 
subsequente à interrupção 
do expediente. (MP)

Clara Rockel

Inaugurado em 24 de junho 
deste ano, o drive de vacinas da 
UCDB (Universidade Católica 
Dom Bosco) chegou à marca 
de 100 mil doses aplicadas na 
população. Para comemorar o 
feito, a universidade realizou 
ontem (6) uma homenagem 
a todos os que contribuíram 
para o funcionamento do drive, 
contando com a presença do 
secretário municipal de Saúde, 
José Mauro, e do prefeito Mar-
quinhos Trad. 

“Esse é um exemplo de 
união. Campo Grande foi um 
exemplo para o Brasil na soma 
de esforços para que este mo-
mento acontecesse. Essa é 
uma grande conquista para 
a cidade, e o funcionamento 
deste drive está previsto para 
continuar até janeiro do ano 
que vem”, disse em seu dis-

curso o secretário de Saúde, 
José Mauro. 

Durante a sua apresen-
tação, ele também aproveitou 
a chance para reiterar a im-
portância dos protocolos de 
biossegurança: “É importante 
ressaltar que a pandemia 
ainda não acabou. Existe uma 
nova variante, e a precaução 
neste momento se faz neces-
sária. Precisamos continuar a 
usar máscaras, vacinar, e pra-
ticar o distanciamento social”, 
disse. O secretário ainda agra-
deceu a população, e fez um 
apelo: “Gostaria de pedir aos 
35 mil que ainda não tomaram 
a primeira dose que se imu-
nizem. As novas variantes vão 
acometer justamente este pú-
blico, o que pode levar a novos 
surtos da doença”, pediu. 

Quem também participou 
do evento foi o vereador Ro-
nilço Guerreiro, do Podemos. 

“Cem mil vidas passaram por 
aqui. Cem mil vacinas foram 
aplicadas. Nesta manhã, o co-
ração da gente se enche de es-
perança e entusiasmo, porque 
aqui passaram vidas cheias de 
esperança, e essas esperanças 
salvaram vidas”, declarou o 
vereador, que também para-
benizou todos os profissio-
nais que se envolveram na 
imunização da população: 
“Parabéns a todos vocês que 
voluntariamente trabalharam 
meses e ajudaram a salvar 
vidas. Vacina boa é vacina no 
braço!”, concluiu. 

Durante a comemoração, 
os atuantes no ponto de va-
cinação receberam um boton 
comemorativo, como forma de 
registrar o momento. Após a 
solenidade, 100 balões foram 
soltos no ar, simbolizando as 
100 mil doses aplicadas no 
polo de vacinação do local.

Suelen Morales

Em busca de uma opor-
tunidade de ingressar no 
Ensino Superior pela UFMS 
(Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul), 13.800 
candidatos realizaram a 
prova do Vestibular UFMS 
2022, neste domingo (5). 
As provas aconteceram 
em Campo Grande, Aqui-
dauana, Chapadão do Sul, 
Corumbá, Coxim, Dourados, 
Naviraí, Nova Andradina, 
Paranaíba, Ponta Porã e Três 
Lagoas. A universidade in-
formou que disponibilizará 
3.347 vagas para os apro-
vados no vestibular. 

O número de abstenções 
foi de 13,4%, o que representa 
2.127 candidatos faltosos, se-
gundo a Fapec (Fundação de 
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e 
à Cultura), responsável pela 
organização e aplicação da 
prova em todo o Estado.

Na Capital, os portões 
abriram às 7h e fecharam às 
8h. Já a prova foi encerrada 
às 13h e era composta de 60 
questões de múltipla escolha 
e uma redação, cujo tema foi 
“A importância do episódio 
do ‘grito’ de D. Pedro I para 
o Brasil do século XIX e o 
que ele ainda significa para 
o Brasil do século XXI”. 

Para o pró-reitor de Gra-
duação da UFMS, Cristiano 
Costa Argemon Vieira, o 
número de inscritos nesse 
ano foi positivo. “Isso de-
monstra a confiança que a 
sociedade tem no trabalho 
que está sendo desenvol-
vido na UFMS. Nós ficamos 
muito contentes por tantos 
jovens confiarem à UFMS a 

sua formação profissional”, 
comemora.

Segundo a diretora da 
Fapec, Nilde Brun, o ves-
tibular ocorreu de forma 
tranquila e conforme o pre-
visto. “A equipe saiu ontem 
com toda a preparação de-
vida para que a gente pu-
desse aplicar a prova no 
mesmo horário, estrutura 
e com a mesma segurança 
que temos aqui, em Campo 
Grande, também no inte-
rior”, pontuou.

Sobre as medidas de bios-
segurança, a Fapec informou 
que seguiu as regras vigentes 
nos municípios e que os candi-
datos tiveram de apresentar o 
cartão de vacinação contra a 
COVID-19 para que pudessem 
realizar a prova.

Para o professor de ma-
temática Fernando Leigue, o 
vestibular da UFMS teve um 
grau de dificuldade maior que 
o Enem deste ano. “Sou pro-
fessor há dez anos e resolvi 
fazer tanto o Enem quanto 
o vestibular da UFMS para 
cursar Direito. Comparando 
os dois, considero que o ves-
tibular da UFMS teve um 
grau de dificuldade maior que 
do Enem, sem pegadinhas 
ou questões super extensas, 
porém com muitas questões 
atuais, de Ensino Médio e 
um tempo muito curto, para 
60 questões e mais uma re-
dação”, relata o candidato.

Gabarito
O gabarito preliminar do 

Vestibular UFMS 2022 estava 
previsto para ser divulgado 
ontem (6), e o resultado final 
dos exames deve ser publi-
cado no dia 9 de fevereiro. 

Caso teste positivo, 
passageiro 
permanecerá em 
quarentena na cidade

Fotos: Valentin Manieri

Nos próximos dias, 
veículos devem levar 
vacinação para as ruas 
José Mauro, secretário municipal

Reforço 
O calendário de vacinação 

de reforço segue buscando for-
talecer a imunização. Para ga-
rantir a cobertura total para a 
dose de reforço contra o vírus 
da COVID-19, Mato Grosso do 
Sul deve receber doses do imu-
nizante da Janssen até o fim 
da semana. A recomendação 
do Ministério da Saúde é de 
que quem tomou a dose única 
agora tome a dose de reforço 
para fortalecer o sistema imu-
nológico. Para as pessoas que 
já tomaram as duas doses até 
agosto, das marcas Pfizer, As-
traZeneca e CoronaVac, a dose 

de reforço da vacina pode ser 
feita nos pontos de vacinação. 

No Albano Franco, o mi-
litar aposentado Ari No-
gueira Ximenes, 53, foi tomar 
a dose de reforço motivado 
em manter os cuidados até 
por conta da nova variante. 
“Eu quis vir logo, a gente pre-
cisa continuar se cuidando, 
ainda mais com essa nova 
variante. Eu sempre estou 
de máscara e álcool gel”, co-
menta, depois de ter tomado 
a dose de reforço da vacina. 

Daqui para a frente a vaci-
nação deve ser periódica, por 
isso a Sesau, apesar de ainda 

aguardar orientações do Mi-
nistério da Saúde, já pensa 
no calendário de vacinação 
permanente. “Provavelmente 
no ano que vem já começa-
remos com uma nova orien-
tação, em que a população 
abaixo de 60 anos vai tomar 
outra dose de vacina, e a po-
pulação acima de 60 tomará 
duas. Estamos falando de um 
calendário, uma vez definido 
o uso definitivo das vacinas, 
provavelmente será incluída 
no calendário vacinal anual. 
Porém ainda precisamos 
aguardar as orientações”, 
comenta o secretário. 

Aline Araújo e Clara Rockel

Quem chegar a Campo 
Grande nos próximos dias, 
via aeroporto internacional ou 
pela rodoviária, vai se deparar 
com a possibilidade de fazer 
um teste para a COVID-19. 
A medida, que começa nesta 
terça-feira (7), é uma maneira 
de manter baixos os índices 
de contaminação da doença e 
evitar a disseminação da nova 
variante ômicron. Segundo in-
formações da Sesau  (Secre-
taria Municipal de Saúde), 
além da testagem, ruas de 
diferentes bairros devem re-
ceber em breve as equipes 
volantes para a busca ativa 
por quem ainda não completou 
o esquema vacinal. 

No aeroporto de Campo 
Grande e na rodoviária as 
equipes devem ser formadas 
por duas pessoas que, além de 
orientar os passageiros que 
estão chegando ao município 
com informações a respeito 
de prevenção e vacinação 
contra o coronavírus, também 
vão oferecer testagem para 
monitorar a possível circu-
lação do vírus. 

“Vamos intensificar de fis-
calização no aeroporto e em 
rodoviárias. Ainda precisamos 
de ajustes nas estratégias de 
fiscalização. Estendemos o 
prazo de contratação de téc-
nicos de enfermagem justa-
mente para essa ação. É uma 
orientativa, né? Temos a lei 
sanitária, não há obrigatorie-
dade de vacinação em nosso 
país, então consequentemente 
as equipes no aeroporto e na 

rodoviária vão orientar e fazer 
a busca ativa de pacientes sin-
tomáticos, oferecendo testes. 
Queremos implantar até 
mesmo a vacinação para essas 
pessoas que chegam, dando 
a oportunidade de comple-
tarem o calendário vacinal”, 
explica o secretário municipal 
de Saúde, José Mauro.

Além da fiscalização nos 
lugares de trânsito intermuni-
cipal, ações estão sendo desen-
volvidas para aumentar a co-
bertura vacinal do município. 
Uma das estratégias adotadas 
pela Sesau foi realizar ações 
itinerantes nos bairros. Nos 
próximos dias, veículos devem 
percorrer as ruas da Capital 
oferecendo deslocamento para 
as pessoas que ainda não to-
maram a vacina, seja primeira, 
segunda ou dose de reforço. 
Facilitando assim o acesso à 
vacina de quem mora distante 
dos pontos de vacinação. 

100 balões foram 
soltos em homenagem 
às 100 mil doses 
aplicadas no local

Nilson Figueiredo

Drive da UCDB bate 100 mil doses 
aplicadas e homenageia servidores
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No Estado, a 
classificação do 
comercial leve obteve 
crescimento no 
acumulado deste ano, em 
relação ao registrado em 
2020. Antes, o número de 
veículos adquiridos até 
novembro chegou a 6.236 
e, em 2021, esse volume 
representa uma diferença 
23% maior, de 7.671 
unidades.

Em todo o país, no mês 
de novembro, 6.665 carros 
foram vendidos a mais 
que o comercializado 
no mês anterior. Em 
outubro, a quantidade de 
veículos saindo das lojas 
era de 119.307. No mês 
passado, o montante foi 
de 125.972, alta de 5,6 no 
comparativo mensal.

Para 2022, a 
expectativa de quem 

representa o ramo 
da distribuição de 
veículos reside em um 
cenário otimista. “Nós 
temos perspectiva de 
retomada da produção. 
Já há novas fábricas de 
semicondutores sendo 
construídas pelo mundo. 
A pandemia também 
começa a diminuir e a 
economia está voltando”, 
avaliou o Sincove-MS.

Comercial leve é destaque em ascensão de vendas no Estado

Mercado

Radar Bancos

Apesar dos 
recuos no  
ano, números 
do setor  
se elevaram

Vendas de automóveis crescem 
em MS pelo 3º mês seguido

Indústria gerou 757 postos de 
trabalho em outubro no Estado

Tilápia sul-mato-grossense 
detém 30% dos abates no País

Saque em poupança supera depósito em  
R$ 12,3 bilhões no mês de novembro

Atingido pelos efeitos 
negativos causados por di-
versas variáveis, sobretudo 
pela pandemia, o comércio de 
automóveis em Mato Grosso 
do Sul apresentou resultados 
positivos nos últimos três 
meses, apesar das quedas 
recentes no setor de vendas 
e do crescimento tímido  
neste ano. 

Não obstante a retração 
dos números em 2021, o 
segmento registrou seis ele-
vações no desempenho co-
mercial. Esse resultado cor-
responde a mais altas que 
recuos no ano.

Segundo dados obtidos 
com a Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores) e o 
Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul), em agosto, 
1.235 carros novos foram ven-
didos no Estado. 

No mês seguinte, 1.264 uni-
dades foram comercializadas, 
abaixo das 1.303, de outubro, e 
1.422, em novembro. Respecti-
vamente, a partir de setembro, 
as vendas aumentaram em 
2,3%, 3,1% e 9,1%.

Embora as representações 
numéricas apontem sinais de 
melhora, os cálculos ainda são 
comedidos. De acordo com o 
Sincove-MS (Sindicato Profis-
sional das Concessionárias de 
Veículos Automores de Mato 
Grosso do Sul), são dois os 

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul re-
gistrou a abertura de 757 
postos formais de trabalho 
na indústria no mês de ou-
tubro, resultado de 6.406 con-
tratações e 5.649 demissões. 
Já no acumulado de janeiro 
a outubro, são 8.894 vagas 
abertas pelo setor industrial, 
resultado de 61.907 contrata-
ções e 53.013 demissões. Com 
esse desempenho, o conjunto 
da atividade industrial foi 
responsável por 24% do total 
de oportunidades no Estado 
no período indicado.

As atividades que mais 
abriram vagas no mês de 
outubro foram construção 
de edifícios (+166), cons-
trução de rodovias (+96), 
manutenção e reparação de 
tanques metálicos e caldeiras 

(+91), abate de suínos (80), 
fabricação de celulose (+77), 
confecção de peças do vestu-
ário (+53) e montagem de 
estruturas metálicas (+50).

Já as atividades que mais 
empregaram no acumulado 
de janeiro a outubro foram 
construção de edifícios 
(+1.286), fabricação de celu-
lose (+1.193), construção de 
rodovias (+825), fabricação 
de álcool (+473), obras de 
alvenaria (+388), fabricação 
de brinquedos e jogos recre-
ativos (+383), obras de terra-
planagem (+292), confecção 
de peças do vestuário (+287), 
instalação e manutenção elé-
trica (+264) e produção de 
ferro-gusa (+204).

Segundo o coordenador da 
Unidade de Economia, Es-
tudos e Pesquisas da Fiems, 
Ezequiel Resende, o conjunto 

das atividades industriais em 
Mato Grosso do Sul encerrou 
outubro de 2021 com o total 
de 138.633 trabalhadores 
empregados. “Indicando, até 
aqui, um aumento de 6,86% 
em relação ao fechamento 
do ano anterior, quando o 
contingente ficou em 129.739 
funcionários”, afirmou.

Com isso, a atividade in-
dustrial responde por 24,7% 
de todo o emprego com car-
teira assinada (CLT) exis-
tente em Mato Grosso do Sul, 
ficando atrás do segmento 
de serviços, que emprega 
209.587 trabalhadores com 
participação equivalente a 
37,3%, e de Comércio, com 
140.985 empregados ou 25,2%. 
Em relação aos municípios 
destacam-se: Campo Grande 
(2.297), Três Lagoas (1.497) e 
Aparecida do Taboado (817). 

A produção de tilápia em 
Mato Grosso do Sul responde 
por 30,2% do volume de abates 
no Brasil entre janeiro e ou-
tubro de 2021, conforme dados 
do Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento). Ao todo, o Estado 
produziu 16,2 milhões de tone-
ladas do pescado, ao passo que 
o país chegou a 53,7 milhões 
em volume abatido. 

Mais de 90% da produção 
de tilápias de Mato Grosso 
do Sul se concentra em cinco 
municípios. Aparecida do Ta-
boado com 40,97%, Selvíria 
com 32,99%, Brasilândia com 
6,21%, Mundo Novo com 5,68% 
e Itaporã, responsável por 
4,21%.

“O Estado se destaca pela 
iniciativa de fortalecer a 
criação de peixe em regime in-
tensivo. A partir da criação do 
Programa de Avanços da Pe-
cuária do Estado (PROAPE) 
em 2003, a piscicultura vem 
recebendo incentivo para 
desenvolvimento. O subpro-
grama denominado Peixe 
Vida concedeu benefícios a 
produtores de alevinos e de 
peixes por meio da isenção 
de ICMS, através da redução 
de alíquota, com incentivo fi-
nanceiro de 50% do ICMS para 
os produtores cadastrados”, 
explica o coordenador de As-
sistência Técnica e Gerencial 
em Piscicultura do Senar-MS, 
André Nunes.

Segundo a Semagro (Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 

motivos que causaram a dimi-
nuição da aquisição de carros 
em MS e no país.

“Nós temos um panorama 
positivo. Mas as quedas 
vistas neste ano estão rela-
cionadas à falta de automó-
veis, decorrente da crise dos 
semicondutores.”

“Isso paralisou várias fá-

bricas no Brasil e no mundo. 
Então, faltou esses compo-
nentes, como os chips, além 
de uma crise instalada que 
é a pandemia”, explicou o 
sindicato.

Ainda conforme a enti-
dade, a demanda está aque-
cida atualmente. Esse fenô-
meno é um reflexo do número 

de pedidos realizados, mas 
que não podem ser entregues 
imediatamente, em virtude da 
ausência de modelos prontos. 

“A picape, por exemplo, 
tem algumas versões, que o 
pessoal está pedindo, mas o 
prazo para entregar chega a 
ser de seis meses”, afirmou 
o Sincove-MS.

Os saques em caderneta de 
poupança superaram os depó-
sitos pelo quarto mês seguido, 
segundo dados divulgados pelo 
Banco Central ontem (6). Em 
novembro, primeiro mês sem 
o pagamento do auxílio emer-
gencial, o resultado foi nega-
tivo em R$ 12,37 bilhões.

Esta é a segunda maior 
retirada líquida da modali-

dade no ano, atrás apenas de 
janeiro, que teve saída de R$ 
18,1 bilhões, pior resultado 
em 26 anos.

Em novembro, os brasi-
leiros sacaram R$ 294 bilhões 
da caderneta e depositaram 
R$ 281,7 bilhões. No ano, a 
poupança acumula captação 
(diferença entre entradas e 
saídas) negativa em R$ 43,1 

bilhões. Mesmo com o resul-
tado negativo, o saldo, que é 
todo o montante investido na 
modalidade, permaneceu su-
perior a R$ 1 trilhão no mês. 
O estoque alcançou a marca 
pela primeira vez na história 
em setembro do ano passado.

Neste ano, a poupança teve 
resultados positivos apenas 
entre abril e julho. 

Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar), no 
ano de 2019, os produtores 
inscritos no benefício que 
venderam sua produção 
regularmente receberam 
mais de R$ 1 milhão em 
incentivos financeiros do 
Peixe Vida. “O repasse 
estimula a produção, au-
menta a competitividade 
do piscicultor, viabiliza os 
investimentos na atividade 
e possibilita aumento de 
produtividade”, acrescenta.

Pro Peixe 
Com o objetivo de au-

mentar ainda mais a com-
petitividade do pescado e 
as indústrias instaladas 
no Estado, o governo jun-
tamente com os demais 
agentes da cadeia produ-
tiva da piscicultura iniciou, 
em 2018, a reformulação 
do Peixe Vida. Em outubro 
de 2020 foi lançado o Pro 
Peixe (Programa Estadual 
de Fortalecimento da Ca-
deia Produtiva do Peixe) 
que pretende avançar, am-
pliando os incentivos fiscais 
na piscicultura.

Exportações 
A comercialização de 

Mato Grosso do Sul para 
o mercado externo chegou 
a US$ 4,5 milhões entre 
janeiro e outubro de 2021. 
Os principais destinos da 
proteína são os Estados 
Unidos, com 92,7% da aqui-
sição, e o Canadá, com 7,2%.

Vendas de veículos 
novos mantêm alta, 
apesar de pequenos 
ajustes neste ano 

Construção civil liderou 
a geração de emprego 
no mês retrasado, com 
ampliação de obras

Produção de peixes em 
MS recebe incentivos 
fiscais como redução 
do ICMS nas operações

Valentiin Manieri

Va
le

nt
in

 M
an

ie
ri

Di
vu

lg
aç

ão
 S

en
ar

Piscicultura

ECONOMIA



    Campo Grande-MS | Terça-feira, 7 de dezembro de 2021  A7

No Estado, a 
classificação do 
comercial leve obteve 
crescimento no 
acumulado deste ano, em 
relação ao registrado em 
2020. Antes, o número de 
veículos adquiridos até 
novembro chegou a 6.236 
e, em 2021, esse volume 
representa uma diferença 
23% maior, de 7.671 
unidades.

Em todo o país, no mês 
de novembro, 6.665 carros 
foram vendidos a mais 
que o comercializado 
no mês anterior. Em 
outubro, a quantidade de 
veículos saindo das lojas 
era de 119.307. No mês 
passado, o montante foi 
de 125.972, alta de 5,6 no 
comparativo mensal.

Para 2022, a 
expectativa de quem 

representa o ramo 
da distribuição de 
veículos reside em um 
cenário otimista. “Nós 
temos perspectiva de 
retomada da produção. 
Já há novas fábricas de 
semicondutores sendo 
construídas pelo mundo. 
A pandemia também 
começa a diminuir e a 
economia está voltando”, 
avaliou o Sincove-MS.

Comercial leve é destaque em ascensão de vendas no Estado

Mercado

Radar Bancos

Apesar dos 
recuos no  
ano, números 
do setor  
se elevaram

Vendas de automóveis crescem 
em MS pelo 3º mês seguido

Indústria gerou 757 postos de 
trabalho em outubro no Estado

Tilápia sul-mato-grossense 
detém 30% dos abates no País

Saque em poupança supera depósito em  
R$ 12,3 bilhões no mês de novembro

Atingido pelos efeitos 
negativos causados por di-
versas variáveis, sobretudo 
pela pandemia, o comércio de 
automóveis em Mato Grosso 
do Sul apresentou resultados 
positivos nos últimos três 
meses, apesar das quedas 
recentes no setor de vendas 
e do crescimento tímido  
neste ano. 

Não obstante a retração 
dos números em 2021, o 
segmento registrou seis ele-
vações no desempenho co-
mercial. Esse resultado cor-
responde a mais altas que 
recuos no ano.

Segundo dados obtidos 
com a Fenabrave (Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores) e o 
Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul), em agosto, 
1.235 carros novos foram ven-
didos no Estado. 

No mês seguinte, 1.264 uni-
dades foram comercializadas, 
abaixo das 1.303, de outubro, e 
1.422, em novembro. Respecti-
vamente, a partir de setembro, 
as vendas aumentaram em 
2,3%, 3,1% e 9,1%.

Embora as representações 
numéricas apontem sinais de 
melhora, os cálculos ainda são 
comedidos. De acordo com o 
Sincove-MS (Sindicato Profis-
sional das Concessionárias de 
Veículos Automores de Mato 
Grosso do Sul), são dois os 

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul re-
gistrou a abertura de 757 
postos formais de trabalho 
na indústria no mês de ou-
tubro, resultado de 6.406 con-
tratações e 5.649 demissões. 
Já no acumulado de janeiro 
a outubro, são 8.894 vagas 
abertas pelo setor industrial, 
resultado de 61.907 contrata-
ções e 53.013 demissões. Com 
esse desempenho, o conjunto 
da atividade industrial foi 
responsável por 24% do total 
de oportunidades no Estado 
no período indicado.

As atividades que mais 
abriram vagas no mês de 
outubro foram construção 
de edifícios (+166), cons-
trução de rodovias (+96), 
manutenção e reparação de 
tanques metálicos e caldeiras 

(+91), abate de suínos (80), 
fabricação de celulose (+77), 
confecção de peças do vestu-
ário (+53) e montagem de 
estruturas metálicas (+50).

Já as atividades que mais 
empregaram no acumulado 
de janeiro a outubro foram 
construção de edifícios 
(+1.286), fabricação de celu-
lose (+1.193), construção de 
rodovias (+825), fabricação 
de álcool (+473), obras de 
alvenaria (+388), fabricação 
de brinquedos e jogos recre-
ativos (+383), obras de terra-
planagem (+292), confecção 
de peças do vestuário (+287), 
instalação e manutenção elé-
trica (+264) e produção de 
ferro-gusa (+204).

Segundo o coordenador da 
Unidade de Economia, Es-
tudos e Pesquisas da Fiems, 
Ezequiel Resende, o conjunto 

das atividades industriais em 
Mato Grosso do Sul encerrou 
outubro de 2021 com o total 
de 138.633 trabalhadores 
empregados. “Indicando, até 
aqui, um aumento de 6,86% 
em relação ao fechamento 
do ano anterior, quando o 
contingente ficou em 129.739 
funcionários”, afirmou.

Com isso, a atividade in-
dustrial responde por 24,7% 
de todo o emprego com car-
teira assinada (CLT) exis-
tente em Mato Grosso do Sul, 
ficando atrás do segmento 
de serviços, que emprega 
209.587 trabalhadores com 
participação equivalente a 
37,3%, e de Comércio, com 
140.985 empregados ou 25,2%. 
Em relação aos municípios 
destacam-se: Campo Grande 
(2.297), Três Lagoas (1.497) e 
Aparecida do Taboado (817). 

A produção de tilápia em 
Mato Grosso do Sul responde 
por 30,2% do volume de abates 
no Brasil entre janeiro e ou-
tubro de 2021, conforme dados 
do Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento). Ao todo, o Estado 
produziu 16,2 milhões de tone-
ladas do pescado, ao passo que 
o país chegou a 53,7 milhões 
em volume abatido. 

Mais de 90% da produção 
de tilápias de Mato Grosso 
do Sul se concentra em cinco 
municípios. Aparecida do Ta-
boado com 40,97%, Selvíria 
com 32,99%, Brasilândia com 
6,21%, Mundo Novo com 5,68% 
e Itaporã, responsável por 
4,21%.

“O Estado se destaca pela 
iniciativa de fortalecer a 
criação de peixe em regime in-
tensivo. A partir da criação do 
Programa de Avanços da Pe-
cuária do Estado (PROAPE) 
em 2003, a piscicultura vem 
recebendo incentivo para 
desenvolvimento. O subpro-
grama denominado Peixe 
Vida concedeu benefícios a 
produtores de alevinos e de 
peixes por meio da isenção 
de ICMS, através da redução 
de alíquota, com incentivo fi-
nanceiro de 50% do ICMS para 
os produtores cadastrados”, 
explica o coordenador de As-
sistência Técnica e Gerencial 
em Piscicultura do Senar-MS, 
André Nunes.

Segundo a Semagro (Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 

motivos que causaram a dimi-
nuição da aquisição de carros 
em MS e no país.

“Nós temos um panorama 
positivo. Mas as quedas 
vistas neste ano estão rela-
cionadas à falta de automó-
veis, decorrente da crise dos 
semicondutores.”

“Isso paralisou várias fá-

bricas no Brasil e no mundo. 
Então, faltou esses compo-
nentes, como os chips, além 
de uma crise instalada que 
é a pandemia”, explicou o 
sindicato.

Ainda conforme a enti-
dade, a demanda está aque-
cida atualmente. Esse fenô-
meno é um reflexo do número 

de pedidos realizados, mas 
que não podem ser entregues 
imediatamente, em virtude da 
ausência de modelos prontos. 

“A picape, por exemplo, 
tem algumas versões, que o 
pessoal está pedindo, mas o 
prazo para entregar chega a 
ser de seis meses”, afirmou 
o Sincove-MS.

Os saques em caderneta de 
poupança superaram os depó-
sitos pelo quarto mês seguido, 
segundo dados divulgados pelo 
Banco Central ontem (6). Em 
novembro, primeiro mês sem 
o pagamento do auxílio emer-
gencial, o resultado foi nega-
tivo em R$ 12,37 bilhões.

Esta é a segunda maior 
retirada líquida da modali-

dade no ano, atrás apenas de 
janeiro, que teve saída de R$ 
18,1 bilhões, pior resultado 
em 26 anos.

Em novembro, os brasi-
leiros sacaram R$ 294 bilhões 
da caderneta e depositaram 
R$ 281,7 bilhões. No ano, a 
poupança acumula captação 
(diferença entre entradas e 
saídas) negativa em R$ 43,1 

bilhões. Mesmo com o resul-
tado negativo, o saldo, que é 
todo o montante investido na 
modalidade, permaneceu su-
perior a R$ 1 trilhão no mês. 
O estoque alcançou a marca 
pela primeira vez na história 
em setembro do ano passado.

Neste ano, a poupança teve 
resultados positivos apenas 
entre abril e julho. 

Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar), no 
ano de 2019, os produtores 
inscritos no benefício que 
venderam sua produção 
regularmente receberam 
mais de R$ 1 milhão em 
incentivos financeiros do 
Peixe Vida. “O repasse 
estimula a produção, au-
menta a competitividade 
do piscicultor, viabiliza os 
investimentos na atividade 
e possibilita aumento de 
produtividade”, acrescenta.

Pro Peixe 
Com o objetivo de au-

mentar ainda mais a com-
petitividade do pescado e 
as indústrias instaladas 
no Estado, o governo jun-
tamente com os demais 
agentes da cadeia produ-
tiva da piscicultura iniciou, 
em 2018, a reformulação 
do Peixe Vida. Em outubro 
de 2020 foi lançado o Pro 
Peixe (Programa Estadual 
de Fortalecimento da Ca-
deia Produtiva do Peixe) 
que pretende avançar, am-
pliando os incentivos fiscais 
na piscicultura.

Exportações 
A comercialização de 

Mato Grosso do Sul para 
o mercado externo chegou 
a US$ 4,5 milhões entre 
janeiro e outubro de 2021. 
Os principais destinos da 
proteína são os Estados 
Unidos, com 92,7% da aqui-
sição, e o Canadá, com 7,2%.

Vendas de veículos 
novos mantêm alta, 
apesar de pequenos 
ajustes neste ano 

Construção civil liderou 
a geração de emprego 
no mês retrasado, com 
ampliação de obras

Produção de peixes em 
MS recebe incentivos 
fiscais como redução 
do ICMS nas operações

Valentiin Manieri
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Mercado

Embate

BC-juros

Presidente disse 
domingo que 
estatal deveria 
reduzir valor de 
produtos

Dólar opera a R$ 5,69; Bolsa emenda a 3ª alta

Petrobras contraria Bolsonaro e diz que não tem 
definição sobre redução de preço de combustíveis

Copom define taxa básica 
de juros nesta semana

Valentin Manieri

O dólar abriu a semana em 
alta de 0,19%, cotado a R$ 5,69 
na venda, com investidores re-
percutindo a possibilidade de 
um aumento dos juros nos Es-
tados Unidos antes do esperado. 
É o maior valor alcançado em 
quase oito meses, desde 13 de 
abril, quando a moeda ameri-
cana chegou aos R$ 5,718. Já 
o Ibovespa, principal índice da 
Bolsa de Valores brasileira (B3), 
emendou hoje sua terceira alta 
consecutiva, esta de 1,7%, e 
chegou aos 106.858,87 pontos 
– maior patamar em quase um 
mês, desde 11 de novembro 
(107.594,67 pontos).

Com o resultado de hoje, o 
dólar agora acumula ganhos de 
9,67% perante o real em 2021. 
O Ibovespa, em contrapartida, 
já despencou 10,22% desde o 

início do ano. O valor do dólar 
divulgado diariamente pela im-
prensa, inclusive o UOL, refere-
-se ao dólar comercial. Para 
quem vai viajar e precisa com-
prar moeda em corretoras de 
câmbio, o valor é bem mais alto.

O desempenho do dólar – que 
chegou a bater os R$ 5,70 na 
máxima do dia – é reflexo de 
uma expectativa do mercado 
por um aumento dos juros nos 
EUA, hoje próximos a zero. A 
possibilidade ofuscou até a reu-
nião desta semana do Copom 
(Comitê de Política Monetária) 
do Banco Central, que deve 
decidir por um nova alta nos 
juros básicos da economia bra-
sileira (Selic), o que, em tese, 
beneficiaria o real. A aposta, 
segundo pesquisa da Reuters, é 
de que o BC elevará a Selic em 

Folhapress 

O Copom (Comitê de Polí-
tica Monetária), do BC (Banco 
Central), realiza amanhã (7) 
e quarta-feira (8) a última 
reunião do ano para definir a 
taxa básica de juros, a Selic. 
Atualmente, a taxa está em 
7,75% ao ano.

Com a alta da inflação, a 
expectativa do mercado fi-
nanceiro, consultado pelo BC, 
é que os juros básicos subam 
1,5 ponto percentual para 
9,25% ao ano. O atual ciclo 
de alta da Selic começou em 
março deste ano, quando a 
taxa subiu de 2% para 2,75% 
ao ano. As informações são da 
Agência Brasil.

A taxa básica de juros é 
usada nas negociações de tí-
tulos públicos emitidos pelo 
Tesouro Nacional no Selic 
(Sistema Especial de Liqui-
dação e Custódia) e serve de 
referência para as demais 
taxas da economia. É o prin-
cipal instrumento do Banco 
Central para manter a in-
flação sob controle.

O BC atua diariamente 
por meio de operações de 
mercado aberto – comprando 
e vendendo títulos públicos 
federai – para manter a taxa 
de juros próxima ao valor 

definido na reunião.
Quando o Copom aumenta 

a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. Ao reduzir a Selic, a 
tendência é de que o crédito 
fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle 
da inflação e estimulando a 
atividade econômica.

Entretanto, as taxas de 
juros do crédito não variam 
na mesma proporção da Selic, 
pois a Selic é apenas uma 
parte do custo do crédito. Os 
bancos também consideram 
outros fatores na hora de de-
finir os juros cobrados dos 
consumidores, como risco de 
inadimplência, lucro e des-
pesas administrativas.

O Copom reúne-se a cada 
45 dias. No primeiro dia do 
encontro, são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamento 
do mercado financeiro. No 
segundo dia, os membros do 
Copom, formado pela dire-
toria do BC, analisam as pos-
sibilidades e definem a Selic.

a cotações internacionais.
A empresa repetiu ainda que 

não antecipa decisões de rea-
justes a autoridades. O texto 
desta segunda é semelhante 
ao divulgado quando Bolsonaro 
afirmou, no fim de outubro, que 
a estatal estava prestes a anun-
ciar novos aumentos.

A declaração foi dada pouco 
antes do último anúncio de rea-
juste nos preços da gasolina e do 
diesel, no dia 25 de outubro, que 
motivou uma tentativa de para-
lisação nacional dos caminho-
neiros no início de novembro. 
Desde então, a estatal não mexe 
nos preços dos dois produtos.

Com a queda das cotações 
internacionais do petróleo nas 
últimas semanas, em resposta 
ao avanço da variante ômi-
cron pelo mundo, os preços 
internos da gasolina e do diesel 
passaram a oscilar em níveis 
superiores ao verificado no 
mercado internacional.

Referência internacional 
negociada em Londres, o pe-
tróleo Brent, por exemplo, saiu 
da casa dos US$ 80 (R$ 455, 
pela cotação atual) por barril 

no fim de novembro e hoje os-
cila em torno dos US$ 70 (R$ 
397) por barril.

No início do pregão dessa se-
gunda, a gasolina nas refinarias 
da Petrobras estava 12% mais 
cara do que a chamada pari-
dade de importação, valor que 
simula quanto custaria para 
importar o produto. O preço 
do diesel estava 6% acima, se-
gundo projeção das importa-
doras de combustíveis.

A Petrobras, porém, repete 
que tenta não repassar ao 
mercado interno volatilidades 
pontuais do exterior, prefe-
rindo avaliar o cenário em um 
prazo mais longo.

“A Petrobras reitera seu 
compromisso com a prática de 
preços competitivos e em equi-
líbrio com o mercado, ao mesmo 
tempo em que evita o repasse 
imediato das volatilidades ex-
ternas e da taxa de câmbio 
causadas por eventos conjun-
turais”, reforçou nessa segunda.

No ano, o preço da gasolina 
nas refinarias acumula alta de 
74%. Já o preço do diesel subiu 
65% no mesmo período.

Preço da gasolina 
teve majorações 
expressivas neste 
ano mas poucas 
quedas de valores

Nicola  Pamplona
Folhapress

A Petrobras afirmou ontem 
(6) que ainda não há decisão 
tomada sobre cortes nos preços 
dos combustíveis. A afirmação 
foi feita em comunicado ao mer-
cado para responder declara-
ções do presidente Jair Bol-
sonaro, que anunciou redução 
para esta semana.

“A Petrobras não antecipa 
decisões de reajuste e reforça 
que não há nenhuma decisão 
tomada por seu Grupo Exe-
cutivo de Mercado e Preços 
(GEMP) que ainda não tenha 
sido anunciada ao mercado”, 
afirmou a empresa, em texto 

enviado à CVM (Comissão de 
Valores Mobiliários).

Na Bolsa de Valores, as 
ações da companhia ganharam 
impulso após o comunicado. 
Os papéis preferenciais da 
estatal avançavam 1,43% às 
13h14 dessa segunda.

Bolsonaro disse em entre-
vista ao site Poder360 que a 
Petrobras vai anunciar uma 

série de reduções nos preços 
dos combustíveis, começando 
nesta semana. Ele não informou, 
porém, qual será o valor da re-
dução nem quando vai ocorrer.

“A gente anuncia agora, esta 
semana, pequenas reduções, a 
princípio toda semana, do preço 
dos combustíveis”, afirmou, em-
bora a política de preços da es-
tatal não tenha prazos definidos 

para ajustes nos preços.
No comunicado dessa se-

gunda, a Petrobras diz que 
“ajustes de preços de pro-
dutos são realizados no curso 
normal de seus negócios e 
seguem as suas políticas co-
merciais”, que preveem o mo-
nitoramento dos mercados e 
análise diária do comporta-
mento dos preços em relação 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,688 R$ 5,689 0,1585
Dólar Turismo R$ 5,713 R$ 5,857 0,4631
Euro R$ 6,421 R$ 6,424 -0,0156
Libra Esterlina R$ 7,534 R$ 7,536 0,2661

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 325,16 
IBOVESPA (SP): 106.858,87 +1.789,18 (1,70%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  306,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  288,50
Frango Congelado  R$      6,85 
Frango Resfriado  R$      7,26
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,60
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  150,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    72,00
*Atualizado: 30/11

Cotações

Poupança 

01/12              0,3575 
02/12              0,3575 
03/12              0,3575 
04/12              0,3575 
05/11              0,3575 
06/12              0,3575 
07/12              0,3575 

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
01/12            0,5000
02/12            0,5000
03/12            0,5000
04/12            0,5000
05/12            0,5000
06/12            0,5000
07/12            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 34º

São Paulo                  15º          21º

Brasília 19º 27º

Rio de Janeiro 20º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   33°
Dourados      22°   36°
Corumbá                25°             36°
Maracaju                 22°             37°
Ponta Porã               21°             34°
Três Lagoas               22°            35°
Mundo Novo             23°   37°

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.: 22% máx.: 53%

Indexadores Financeiros

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

Novembro de 2021

1,5 ponto percentual, de 7,75% 
para 9,25% ao ano. “A decisão 
sobre a alta de juros no Brasil 
já tem sido precificada em 1,5 
[ponto percentual]. Isso faz o 
investidor externo olhar de novo 
para o Brasil e trazer recursos”, 
explicou à Reuters Lucas Schro-
eder, diretor de operações da 
Câmbio Curitiba. Mas, acres-
centou, “a gente acaba tendo de 
disputar com os EUA”.

Focus prevê juros em 9,25%
 Economistas ouvidos pelo 

BC também apostam que a 
taxa Selic terminará 2021 em 
9,25% ao ano – maior patamar 
em mais de quatro anos, desde 
julho de 2017 (10,25%). Se-
gundo boletim Focus divul-
gado hoje, os analistas ainda 
mantêm a estimativa de juros 
em 11,25% ao ano para o fim de 
2022. Já para o fim de 2023, a 
projeção passou de 7,75% para 
8% ao ano, 0,5 ponto percen-
tual acima da expectativa de 
quatro semanas atrás (7,5%). 
Para 2024, ficou em 7%, mesmo 
patamar de um mês atrás. A 
inflação, motivo pelo qual o BC 
tem elevado os juros tão rapi-
damente, deve ficar ainda mais 
alta neste ano e no próximo, de 
acordo com o Focus. O prog-
nóstico para o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
de 2021 passou de 10,15% para 
10,18%, ao passo que o de 2022 

foi de 5% para 5,02%. 

Ibovespa fecha em alta 
O Ibovespa emplacou a ter-

ceira sessão consecutiva de alta 
e dessa vez contou com o apoio 
do exterior para fechar a sessão 
no terreno positivo. Lá fora, os 
investidores repercutiram in-
formações positivas sobre a va-
riante ômicron do coronavírus, 
fazendo com que as Bolsas re-
cuperassem parte das perdas 
da última sexta-feira. Por aqui 
o mercado mantém o otimismo 
após a aprovação da PEC dos 
Precatórios no Senado.

“O entusiasmo com a apro-
vação da PEC no Senado perma-
neceu, pois era uma etapa vista 
como grande empecilho do pro-
cesso. Além disso, os mercados 
começaram a respirar melhor 
depois de saber que, apesar 
do alto contágio da variante 
ômicron, não há sinais de alta 
letalidade ou hospitalizações”, 
afirma Pedro Secchin, sócio da 
Golden Investimentos. 

Enquanto isso, ações li-
gadas à reabertura da eco-
nomia subiram no exterior e 
no Brasil. Por aqui, as aéreas 
tiveram destaque, com Gol  e 
Azul, encabeçando as maiores 
altas do dia no Ibovespa. Petro-
bras e Vale, os maiores pesos 
do índice, também subiram, fa-
vorecidas pela alta dos preços 
das commodities

(N°5723)QuinaQuina

0 7   3 0   4 7   5 4   6 4 

LotofácilLotofácil

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

(N°2390)

LOTERIASLOTERIAS
Lotomania (Nº2245)

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

Fonte: Site Caixa Econômica Federal



   B1Campo Grande-MS | Terça-feira, 7 de dezembro de 2021ESPORTES

Dono da casa

EuropaBrasileirão

Atlético-MG fica atrás apenas 
do Flamengo de Jesus entre 

campeões, com 20 clubes

Corinthians registra recorde 
e invencibilidade em Itaquera

Fase de grupos da Liga dos 
Campeões tem rodada decisivaIM Símbolo do título 

atleticano, Hulk 
comemora durante 

partida com o 
Bragantino
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A última rodada da fase de 
grupos da Champions League 
acontece hoje (7) e amamnhã 
(8), e definirá os últimos cinco 
classificados ao mata-mata. 
Dentre os já campeões do 
torneio, talvez a situação 
mais preocupante seja a do 
Barcelona. A equipe está na 
segunda posição do Grupo E, 
com sete pontos.

Nessa quarta, às 16h 
(de MS), enfrenta o líder do 
grupo, o Bayern de Munique, 
fora de casa. Não bastasse 
o time alemão estar invicto, 
tem também o melhor ataque 
da competição (19 gols mar-
cados) e a melhor defesa (3 
sofridos). Se o Barcelona 
vencer, garantirá a vaga na 
próxima fase da competição. 
Se empatar ou perder e o Ben-
fica ganhar, o time português 
ultrapassará e eliminará os 
espanhóis da competição. Os 
benfiquistas enfrentam, em 
casa e no mesmo horário, o 
já eliminado Dínamo de Kiev.

No Grupo B, Porto, Milan 
e o atual campeão espanhol 
Atlético de Madri disputam 
uma mesma vaga para a fase 
de mata-mata – o Liverpool, 
líder, já está classificado. O 
único que depende só de si é o 
Porto, atualmente segundo co-
locado, com 5 pontos. A equipe 
enfrenta o Atlético nesta terça, 

às 17h, e, se vencer, avançará 
na competição. Atlético de 
Madri e Milan (que encara o 
Liverpool) têm 4 pontos cada 
e precisam não só de uma 
vitória, mas também de tro-
peços dos outros concorrentes 
à vaga para conseguirem a 
classificação.

O Grupo G está totalmente 
em aberto. Lille, Salzburg, Se-
villa e Wolfsburg ainda brigam 
para definir os dois que 
avançam à fase de mata-mata 
do torneio. No Grupo F, Villar-
real e Atalanta se enfrentam 
na quinta para decidir quem 
fica com o segundo lugar, atrás 
do Manchester United.

A última rodada da fase 
de grupos da Champions Le-
ague terá transmissões dos 
canais TNT e Space, na TV 
por assinatura, e do serviço 
de streaming HBO Max, na 
internet. Na TV aberta, SBT 
vai passar a rodada desta 
terça (7), às 16h.

Os dois primeiros colo-
cados de cada grupo avançam 
à fase de mata-mata da com-
petição. Os confrontos eli-
minatórios serão definidos 
por sorteio, sempre com os 
primeiros colocados enfren-
tando os segundos, com a 
vantagem de fazer o segundo 
jogo da disputa no seu es-
tádio. (Folhapress)

2003 - Cruzeiro                                           100 pontos
2004 - Santos                                              89 pontos
2005 - Corinthians                                        81 pontos
2006 - São Paulo                                        .78 pontos*
2007 - São Paulo                                          77 pontos
2008 - São Paulo                                         75 pontos
2009 - Flamengo                                          67 pontos
2010 - Fluminense                                        71 pontos
2011 - Corinthians                                        71 pontos
2012 - Fluminense                                        77 pontos
2013 - Cruzeiro                                             76 pontos
2014 - Cruzeiro                                             80 pontos
2015 - Corinthians                                        81 pontos
2016 - Palmeiras                                          80 pontos
2017 - Corinthians                                        72 pontos
2018 - Palmeiras                                          80 pontos
2019 - Flamengo                                          90 pontos
2020 - Flamengo                                          71 pontos

UOL/Folhapress

Foram 50 anos de espera 
do Atlético-MG pelo título do 
Campeonato Brasileiro. A con-
quista finalmente chegou em 
2021 e de uma maneira his-
tórica. Com o triunfo sobre o 
Red Bull Bragantino, por 4 a 
3, no Mineirão, o Galo se torna 
o campeão com a segunda 
melhor pontuação na era dos 
pontos corridos com 20 clubes, 
ficando atrás apenas do Fla-
mengo de 2019.

Com 84 pontos conquis-
tados até o momento, o Galo 
pode ficar a apenas 3 da marca 
obtida pelo elenco comandado 
por Jorge Jesus, já que ainda 
enfrenta o Grêmio na última 
rodada do campeonato.

Em 2019, o Flamengo con-
quistou 90 pontos em 114 pos-
síveis, um aproveitamento de 
78,9%. Mesmo em caso de vi-
tória sobre o Grêmio, que vive 
situação delicada e luta contra 
o rebaixamento, o Atlético 
não atingirá o desempenho do 
clube carioca.

Rival do Galo, o Cruzeiro 
chegou a 100 pontos na vi-
toriosa campanha de 2003, 
quando o Brasileiro passou 
a ser disputado por pontos 

corridos, e o Santos, campeão 
brasileiro de 2004, somou 89 
pontos. No entanto, os campe-
onatos foram disputados com 
24 clubes, mudando para 20 
apenas em 2006.

Hulk deve estar entre 
os concorrentes do prêmio 
Craque do Brasileirão 2021. 
O torneio se encerra na 
quinta-feira (9), quando o 
Atlético Mineiro enfrenta o 
Grêmio, em Porto Alegre, às 
20h30 (de MS).

Hulk ‘esmaga’ estatísticas
Campeão brasileiro pelo 

Atlético Mineiro, Hulk não li-
mita suas “lideranças” à ta-
bela da competição nacional. 
Para além do aspecto coletivo, 
o camisa 7 do galo lidera di-
versas estatísticas individuais 
neste Brasileirão.

O atleta de 35 anos não só 
é artilheiro da competição, 
com 19 gols, mas é também o 
jogador que mais marcou gols 
de fora da área (5) e de falta 
(2) – como apontam dados do 
SofaScore Brazil.

Parte do segundo melhor 
ataque do nacional, Hulk 
também se destaca por 
ajudar na construção de gols 
anotados por seus compa-

nheiros. O paraibano é o 
atleta com mais participa-
ções em gols no Brasileirão, 
ao atuar em 26 tentos.

A estatística demonstra a 
importância do camisa 7 para 
o coletivo do Atlético Mineiro. 
Visto que a equipe marcou 64 
gols até aqui no Brasileiro, 
o atleta participa de um a 
cada 2.4 gols marcados pelo 
time de Minas Gerais. Mas as 
“lideranças” do jogador não 

param por aí: Hulk contabiliza 
o maior número de chutes 
certos no gol (46) entre os 648 
jogadores de linha que atu-
aram no Brasileirão.

O atleta de 35 anos, que 
impressiona pela longevidade, 
ainda é o segundo jogador que 
mais acertou dribles no cam-
peonato (78), o terceiro que 
mais criou grandes chances 
(10) e o quarto que mais re-
alizou passes decisivos (57).

PRES
SIO
NA

Pontuação desde a mudança para pontos corridos:

Gazeta Press

O confronto com o Grêmio, 
no domingo (5), marcou o último 
compromisso do Corinthians na 
Neo Química Arena em 2021. 
O aproveitamento do Timão a 
partir da liberação para o pú-
blico foi de 91,6%, graças a sete 
vitórias e um empate.

Com os compromissos sem 
público no Campeonato Brasi-
leiro, o Corinthians conseguiu 
dez vitórias, cinco empates 
e sofreu quatro derrotas em 

seu estádio: 61,4% de apro-
veitamento. Ao todo, 239.893 
pessoas acompanharam o 
Corinthians em Itaquera, e a 
média a partir da liberação da 
capacidade máxima da Arena, 
ou seja, nos seis últimos jogos, 
foi de 39.822 pessoas. 

O montante conseguido com 
bilheteria foi de R$ 14.579.191, 
quantia que superou as ex-
pectativas. O empate por 1 a 1 
com o Grêmio registrou o maior 
público pagante do Corinthians 
no ano: 43.980. 

*Primeira edição disputada com 20 clubes
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 O Operário conquistou, com uma rodada de 
antecipação, o seu primeiro estadual no futebol feminino. 
O título veio na tarde de domingo (5), com vitória por 1 a 0 
sobre a Serc/UCDB, no Estádio Morenão. O gol de Evelyn, 
no primeiro tempo, valeu a quinta vitória operariana 
no torneio de quatro equipes e disputado por pontos 
corridos. O time alvinegro joga por meio de parceria com a 
Escolinha do Pezão e é treinado por Pororoca. O clube será 
o representante de Mato Grosso do Sul nas competições 
oficias da CBF, em 2022. Na última rodada, no próximo fim 
de semana, o Operário recebe o Comercial de Três Lagoas.  
(LS, com Esporte MS)

O Remo (foto) está na 
decisão da Copa Verde 
2021. Depois de empatar 
os primeiros 90 minutos da 
semifinal paraense contra o 
Paysandu em 2 a 2, o Leão 
fez valer o mando de campo, 
na noite de sábado (4), e 
venceu o rival no Baenão 
por 2 a 0, com gols de Neto 
Pessoa. Na final do torneio, 
a equipe remista terá pela 
frente o Vila Nova-GO, que 
eliminou o Nova Mutum-MT 
na quinta-feira (2). O jogo 
de ida da decisão será 
amanhã, às 19h (de MS), no 
Estádio Onésio Alvarenga, 
o OBA, em Goiânia (GO). 
O confronto da volta 
acontece sábado (11), às 
16h, em Belém-PA. O Tigre Goiano foi quem eliminou o 
Aquidauanense na fase de quartas de final. (LS, com CBF)

Ronaldo disse que passou a transmitir suas partidas 
on-line durante a pandemia, e sempre acompanhava as 
lives de Gaules. “Lancei a Ronaldo TV e me aproximei 
muito do Gaules; ele se tornou um parceiro nos games. 
O podcast é resultado dessa conexão entre a gente e 
os episódios estão ficando sensacionais. Eu e o Gaules 
sabemos deixar os convidados à vontade, afinal eles são 
nossos amigos. E é aí que saem as melhores resenhas”, 
explicou o ex-jogador. Em outubro, o canal de Gaules 
na Twitch se tornou o mais assistido globalmente, com 
pelo menos três milhões de seguidores e picos de 343 mil 
dispositivos simultâneos em suas transmissões. Ronaldo 
iniciou recentemente o seu canal na plataforma, o 
Ronaldo TV, onde joga on-line e comenta diversos eventos 
esportivos. (Folhapress)    

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, 45 anos, e o 
streamer e ex-jogador de e-sports Alexandre Gaules, 38, 
vão lançar o “Fenômenos Podcast”, onde entrevistarão 
diversas personalidades e “fenômenos” que estão em 
evidência. A iniciativa unirá os dois ex-jogadores em 
episódios gravados presencialmente e bate-papos 
remotos. Ronaldo hoje vive na Espanha, onde é presidente 
do time Real Valladolid. A primeira temporada tem dez 
episódios ao todo, e será transmitida nos canais dos 
apresentadores na Twitch. Apenas após a exibição dos 
programas na plataforma, será possível acompanhar os 
episódios no YouTube. Serão entrevistados nomes como 
Neymar e Tiago Leifert, além de outras personalidades. 
O primeiro episódio do podcast foi gravado no Museu do 
Futebol, em São Paulo, e é uma conversa entre os dois 
apresentadores. (Folhapress)

O lateral-esquerdo Ramon, do Flamengo, se envolveu 
na noite de sábado (4) em um acidente de carro na 
Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, que terminou 
com a vítima morta. Segundo apurou o UOL, o atleta 
atropelou um ciclista que realizava uma entrega. A 
vítima foi socorrida no local e chegou a ser levada para 
o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não 
resistiu aos ferimentos. Ramon foi encaminhado para 
a delegacia para prestar depoimento sobre o acidente. 
Ainda segundo a apuração da reportagem, foi o atleta 
quem solicitou atendimento à vítima. O relato inicial 
indica que o ciclista teria cruzado a pista com o sinal 
aberto. (Leo Burlá, UOL/Folhapress)

Operário representará MS no feminino 

Decisão da Copa Verde começa amanhã 

Ideia do ‘Fênomeno’ surgiu na pandemia

 Ex-jogador Ronaldo e Gaules lançam podcast 

Lateral do Fla se envolve em acidente fatal 
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Cali 2021

Skate 

Fórmula 1 

Atletas do 
Estado ajudam a 
assegurar vagas 
no judô e no 
vôlei de praia

Divulgação

Luciano Shakihama

A primeira edição dos Jogos 
Pan-Americanos Júnior teve 
sua cerimônia de encerra-
mento realizada na noite de 
domingo (5), no Velódromo 
Alcides Nieto Patiño, em Cali 
(COL). Uma das motivações 
aos jovens atletas – o limite 
de idade variou entre as mo-
dalidades, mas a faixa etária 
máxima era 22 anos – era 
garantir classificação ao Pan 
de Santiago, em 2023.

Campeão no quadro geral 
de medalhas, foram 159, o 
Brasil conquistou 77 vagas ao 
principal evento multidespor-
tivo das Américas, daqui a dois 
anos, no Chile. As sul-mato-
-grossenses foram responsá-
veis por duas delas. 

A primeira foi com Aléxia 
Nascimento, 19 anos, ouro no 
judô, peso até 48 kg, logo nos 
primeiros dias de disputas 
na Colômbia. A segunda veio 
na tarde de sábado (4), com 
Victoria Lopes, 22, no vôlei de 
praia. Para confirmar o favo-
ritismo nas areias, a equipe 
brasileira teve de se superar.

 As porto-riquenhas
Gonzales e Navas venceram 

o primeiro set por 21 a 17, e 
com a torcida a favor. A sul-
-mato-grossense, ao lado da 
potiguar Thainara, ganhou o 
segundo set de forma dramá-
tica,  por 26 a 24, e no tie-break,  
as brasileiras fecharam a final 
por 15 a 13. 

“Entramos pra história 
do vôlei brasileiro, campeãs 
da 1ª edição dos Jogos Pan 
Americanos Júnior... gratidão 

Eduardo Neves surpre-
endeu muita gente ao chegar 
à final do STU Open Rio, 
no último fim de semana. O 
campo-grandense ficou em 
segundo lugar na modali-
dade Street, atrás apenas de 
Lucas Rabelo, segundo lugar 
no Mundial e atualmente o 
melhor da América Latina na 
modalidade Street.

As disputas aconteceram 
na praça Duó, na capital flu-
minense, e as finais foram no 
domingo. 

“Sem palavras pra des-
crever essa semana! Muito 
feliz por isso tudo! Obrigado 
pela vibe RJ! Muito style poder 
vibrar com o público nova-
mente!! Até a próxima”, es-
creveu Eduardo Neves, em 
rede social. Nas semifinais, 
Rabelo tinha se classificado 
em segundo lugar, com 20,26 
pontos, atrás de Eduardo 
Neves, com 20,33. 

Na etapa final, o cearense 

se destacou e consolidou o 
atual momento vencedor na 
carreira. É uma das promessas 
do Brasil para as Olimpíadas 
de Paris de 2024. O cearense 
levou a nota 9,62, em manobra 
incrível, quando já tinha ga-
rantido o título. Em entrevista 
ao SporTV, falou sobre o mo-
mento na carreira, com mais 
uma conquista. 

“Tem sido um ano incrível. 
Um dos melhores anos da 
minha vida. Feliz em estar de 
volta ao Brasil, competindo 
em casa. E ter vencido, sentir 
essa vibe do Brasil. Sem pa-
lavras! Tô vivendo meu sonho 
e na melhor parte do meu 
sonho, ou chegando à melhor 
parte”, disse o vice-campeão 
mundial do SLS (Street Le-
ague Skateboard).

Rabelo venceu com 25,64 
pontos, seguido por Neves. 
23,59, e o pódio do Street 
masculino do Rio de Janeiro 
foi completado por João 

UOL/Folhapress

Lewis Hamilton (Mer-
cedes), que venceu o GP da 
Arábia Saudita de maneira 
dramática na tarde de do-
mingo (5), revelou que nunca 
tinha vivido uma prova da 
maneira com que se deu a 
desse dia em Jeddah.

O piloto, que chorou logo 
depois de deixar o seu carro, 
falou em entrevista sobre a 

pressão que ele e sua equipe 
sofrem – o britânico está em-
patado com Max Verstappen 
(Red Bull) na briga pelo título 
da temporada.

“Eu já corro há muito 
tempo, mas essa foi muito 
difícil. Tentei ser sensato e 
muito competitivo em toda a 
minha carreira, mas nunca 
tive uma corrida dessas. Foi 
muito difícil, perseverei muito 
com a equipe. Muitas coisas 

foram jogadas em cima da 
gente nessa parte final do 
campeonato. Mas estou or-
gulhoso e sou muito grato à 
equipe”, disse Hamilton.

Hamilton disse ainda que 
houve uma “falha de comu-
nicação” entre as equipes 
em relação ao incidente en-
volvendo Verstappen – o ho-
landês havia sido obrigado 
a ceder a posição para o 
britânico já na parte final da 

prova. Na volta seguinte, o 
piloto da Red Bull diminuiu a 
velocidade bruscamente, e a 
Mercedes tocou em seu carro.

“Eu não entendi por que 
ele pisou bem forte. Não es-
tava esperando isso e acabei 
batendo. Aí ele acelerou, não 
entendi. Depois do incidente 
recebi a mensagem [sobre 
a punição]. Foi uma falta 
de comunicação”, finalizou 
o britânico. 

País conquista 77 vagas 
ao Pan de Santiago 2023
define o que estou sentindo.... 
feliz demais! Quero agradecer 
cada um de vocês pelas men-
sagens, pelo carinho e por toda 
energia positiva que vocês 
mandaram pra gente! Meu 
muito obrigada”, escreveu em 
rede social a jogadora nas-
cida em Ivinhema, que mora 
e treina no Sergipe. 

Porém, diferente do judô, 
no vôlei de praia, os represen-
tantes, tanto no feminino como 
no masculino, serão definidos 
pela CBV (Confederação Bra-
sileira de Voleibol). 

No total, os sul-mato-gros-
senses obtiveram quatro pódios 
na Colômbia. Além de Aléxia e 
Victoria, o campo-grandense 
Guilherme Sperandio, 17, foi 
bronze na prova dos 800m livre. 

No wrestling, Pedro Silva 
também foi medalha de bronze 
na categoria 74 kg. 

COB cita ‘saldo extremamente positivo’ 
Mesmo com 358 atletas, o 

país teve uma delegação menos 
numerosa que Colômbia e o 
México, e mostrou um bom 
aproveitamento. 

Das 38 modalidades em que 
estava inscrito, conquistou ao 
menos uma medalha em 35. E 
garantiu vagas para Santiago 
2023 em 14: atletismo, ginás-
tica rítmica, ginástica de tram-
polim, handebol, judô, karatê, 
natação, patinação velocidade, 
skate, taekwondo, triatlo, vôlei, 
vôlei de praia e wrestling.

“Chegamos ao fim dos Jogos 
Pan-Americanos Júnior com um 

saldo extremamente positivo. 
Todos os objetivos traçados 
foram atingidos. Conquistamos 
77 vagas para o Pan de San-
tiago 2023, pudemos observar 
e identificar jovens talentos 
que se destacaram e, para 
finalizar, não poderia faltar o 
mais importante: vencemos a 
competição”, celebrou Marco 
La Porta, chefe de Missão em 
Cali.

Os maiores medalhistas da 
competição pan-americana 
também foram brasileiros. 
Com 17 anos, a nadadora Ste-
phanie Balduccini conquistou 
sete medalhas de ouro, seguida 
pelos companheiros de esporte: 
Breno Correia e Ana Carolina 
Vieira, ambos com cinco ouros 
e uma prata. (Com COB)

Hamilton chora após vencer na Arábia Saudita

Skatista de MS comemora vice em Open no Rio

Lucas Alves, 22,61.
No feminino, Rayssa Leal 

e Pâmela Rosa travaram uma 
disputa particular pelo título. 
No fim, melhor para a mara-

nhense, que já havia liderado 
a semifinal, com 16,30. A pau-
lista terminou com 15,56 e em 
terceiro ficou Virgínia Fortes, 
do Rio de Janeiro, com 12,80.

Pódio do STU 
Open, no Rio, com 
Neves, Rabelo, e 
João Lucas Alves

Thainara e Victoria 
comemoram ouro no 
vôlei de praia em Pan 
Júnior, na Colômbia
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Mundo virtual

Pandemia

Mianmar  

Em Atenas, Francisco pediu que eles se encontrem e não se fechem

Papa diz que jovens estão nas redes 
sociais, mas são pouco sociáveis

Argentina detecta primeiro 
caso da variante ômicron

Líder deposta por golpe é condenada a prisão

Papa Francisco durante 
despedida da Grécia, 
em viagem encerrada 

na segunda-feira
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Por RTP/Ag. Brasil
                                                                                    
O papa Francisco alertou 

ontem (6) que muitos jovens 
“estão nas redes sociais, mas 
não são muito sociáveis”, vi-
vendo “prisioneiros dos seus 
telemóveis”. Durante en-
contro em Atenas, na Grécia, 
Francisco pediu que eles se 
encontrem e  não se fechem. 
Ele encerrou visita ao país, 
onde chegou no sábado pas-
sado procedente do Chipre, 
em sua 35ª viagem.

“Corremos o risco de es-
quecer quem somos, obce-
cados por milhares de apa-
rências, por mensagens es-
magadoras que fazem a vida 
depender das roupas que 
vestimos, do carro que con-
duzimos, da maneira como 
os outros nos olham”, alertou 
o papa, no pavilhão despor-
tivo da escola internacional 
de São Dionísio das monjas 
ursulinas de Atenas, diante 

de jovens, professores e reli-
giosos, sentados a distância 
em razão das medidas de 
combate ao novo coronavírus.

Francisco aconselhou os 
jovens a reconhecerem o seu 
próprio valor, por aquilo que 
são e não por aquilo que pos-
suem. “Não tens valor pela 
marca de roupa ou calçado 
que usas, mas porque és 
único, és único”, disse.

Ele citou como exemplo uma 
passagem da Odisseia de Ho-
mero, especialmente quando o 
personagem Ulisses encontra 
as sereias durante a sua jor-
nada, e elas atraem os mari-
nheiros com os seus cantos 
para os fazerem chocar-se 
contra os recifes. “As sereias 
de hoje “querem hipnotizá-los 
com mensagens sedutoras e 
insistentes e visam ao lucro 
fácil, às falsas necessidades 
do consumismo, ao culto ao 
bem-estar físico, à diversão a 
todo o custo”, disse.

“Queres fazer algo novo na 
vida? Queres rejuvenescer?” 
perguntou Francisco. “Não te 
contentes em publicar um post 
ou um tuíte. Não te contentes 
com encontros virtuais, pro-
cura os reais, principalmente 
com aqueles que precisam de 
ti; não procures visibilidade, 
mas, sim, os invisíveis. Isso 
é original, isso é revolucio-
nário”, afirmou.

 ‘Prisioneiro do celular’
Para o papa, atualmente 

muitos jovens “estão nas redes 
sociais, mas não são muito 
sociáveis, encerrados em si 
mesmos, prisioneiros do te-
lemóvel que têm nas mãos”. 
“No ecrã [tela] falta o outro, os 
seus olhos, a sua respiração, 
as suas mãos”, insistiu.

“O ecrã facilmente se torna 
um espelho, onde tu pensas 
que estás diante do mundo, 
mas na realidade estás sozinho 
num mundo virtual cheio de 

aparências, de fotos alteradas 
para ficarem sempre lindos e 
em forma”, disse.

O papa pediu aos jovens que 
saiam “das suas zonas de con-
forto” porque, embora “seja 
mais fácil sentar-se no sofá 
em frente à televisão”, isso é 
“algo de velhos”. “Ser jovem 
é reagir, abrir-se quando se 
sente só, procurar os demais 
quando vier a tentação de se 
fechar”, acrescentou.

Ele deu um último con-
selho: “Sonhem grande! E so-
nhem juntos! Mesmo que haja 
sempre alguém que vos diga: 
‘Deixem estar, não arrisquem, 
é inútil’”. O papa considerou 
esses últimos “como anula-
dores de sonhos, assassinos 
da esperança, nostálgicos in-
curáveis do passado”.

A viagem ao Chipre e à Grécia 
foi marcada principalmente pela 
denúncia da indiferença dos 
países europeus perante o pro-
blema das migrações.

A Argentina detectou 
no domingo (5) o primeiro 
caso da variante ômicron do 
vírus Sars-CoV-2, em um ci-
dadão que regressou de uma 
viagem de trabalho à África 
do Sul, informou o Ministério 
da Saúde.

O homem, de 38 anos, já 
cumpria quarentena, após 
ter regressado ao país em 30 
de novembro, de acordo com 
um comunicado do Ministério 
da Saúde. As quatro pessoas 
com quem esteve em contato 
também estão em isolamento, 
apesar de terem recebido re-
sultado negativo nos testes já 
realizados, segundo a nota.

De acordo com as novas re-
gras anunciadas pelo governo 
argentino para combater a 
propagação da nova variante, 
detectada recentemente na 
África do Sul, os viajantes que 
estiveram no Continente Afri-
cano nas últimas semanas são 
obrigados a cumprir quaren-
tena, devendo fazer um teste 
PCR para sair do isolamento.

No domingo, a Argentina 
diagnosticou 1.294 novos casos 
de COVID-19, elevando o total 
de infectados, desde o início da 
pandemia, para 5,34 milhões. 
O país registrou um total de 
116,64 mil mortes, três delas 
nas últimas 24 horas. 

África do Sul apela por vacinação
O presidente da África do 

Sul, Cyril Ramaphosa, disse, 
ontem (6), que o país começa 
sua quarta onda da pandemia 
em meio aos novos casos de 
infecção pela variante ômicron 
e fez um apelo para que as 
pessoas se vacinem. As infor-
mações são da CNN.

O sul-africano afirmou que 
os hospitais têm intensificado 
os preparativos para receber 
mais pacientes. “Na última 
semana, o número de infec-
ções diárias aumentou cinco 
vezes. Quase um quarto de 
todos os testes COVID-19 agora 
dá positivo. Compare isso com 
duas semanas atrás, quando a 
proporção de testes positivos 
estava em torno de 2%.”

Ramaphosa pediu para os 
sul-africanos irem aos postos 

de vacinação e cobrou o uso 
de máscaras. “A África do Sul 
agora tem suprimentos sufi-
cientes de vacinas e temos esta-
ções de vacinas instaladas em 
todas as partes do país. A cada 
dia que passa e as infecções 
aumentam, os motivos para a 
vacinação se tornam mais con-
vincentes e a necessidade cada 
vez mais urgente. Devemos re-
vigorar nosso programa de uso 
de máscaras, onde insistimos 
em não entrar em qualquer 
instalação pública ou comercial 
sem uma máscara.”

O Conselho de Comando 
Nacional do Coronavírus da 
África do Sul convocará uma 
reunião “em breve”, segundo 
o presidente, para revisar o 
estado da pandemia, o que 
permitiria ao país tomar 
“quaisquer medidas adicionais 
necessárias para manter as 
pessoas seguras e saudáveis”. 

OMS pede vacina
Na semana passada, a 

OMS (Organização Mundial da 
Saúde) divulgou um alerta de 
que a variante ômicron repre-
senta um risco global “muito 
alto” e poderá se espalhar 
pelos territórios de diferentes 
continentes de forma acele-
rada. A entidade fez ainda 
um apelo para que doses de 
vacinas sejam distribuídas aos 
países mais pobres.

De acordo com a entidade, 
em alguns locais, a mutação 
do vírus da COVID-19 poderá 
ter “graves consequências”. Na 
semana passada, o governo 
sul-africano alertou a agência 
sobre a identificação da nova 
mutação do vírus da COVID-
19. E, como consequência, go-
vernos em várias regiões do 
mundo passaram a colocar 
barreiras para diversos países 
africanos, gesto que foi criti-
cado pela OMS.

Para agência, o momento 
é de atenção. “A ômicron tem 
um número sem precedentes 
de mutações de picos, al-
gumas das quais são preo-
cupantes por seu potencial 
impacto na trajetória da pan-
demia”, disse a OMS. (Da Ag. 
Brasil, com Folhapress)

Um tribunal de Mianmar 
sentenciou, ontem (5), a líder 
civil Aung San Suu Kyi a quatro 
anos de prisão, sob acusações 
de incitação à dissidência e vio-
lação das restrições impostas 
para conter o coronavírus.

A corte, no entanto, é con-
trolada pela junta militar que 
depôs Suu Kyi em um golpe 
de Estado em 1º de fevereiro, 
o que levou observadores in-
ternacionais a descreverem o 
julgamento como uma farsa. O 
presidente Win Myint, também 
deposto pelas Forças Armadas, 
recebeu a mesma sentença.

Em um comunicado à 
agência de notícias AFP, Zaw 
Min Tun, porta-voz do regime, 
disse que os dois ex-líderes, 
que estão detidos desde fe-
vereiro na capital Naypyitaw, 
ainda não vão começar a cum-

prir as sentenças. “Eles vão 
enfrentar outras acusações 
nos locais onde estão agora”, 
disse, sem dar detalhes.

O julgamento, também rea-
lizado em Naypyitaw, ocorreu 
a portas fechadas, sem que a 
mídia tivesse acesso. 

A defesa de Suu Kyi foi, in-
clusive, proibida de falar com 
qualquer veículo de imprensa 
ou mesmo diretamente ao pú-
blico. “As acusações foram 
ridículas, concebidas como 
retaliação contra líderes 
populares”, disse Richard 
Horsey, um especialista em 
Mianmar do think tank Inter-
national Crisis Group. “Por-
tanto, os veredictos de culpa 
e as penas de prisão não são 
nenhuma surpresa.”

Além das acusações pelas 
quais foi considerada culpada, 

Suu Kyi, 76, responde por 
outros supostos crimes, como 
corrupção, fraude eleitoral e 
violação de segredos de Es-
tado. Se condenada por todos 
eles, pode pegar mais de cem 
anos de prisão.

Países ocidentais e organi-
zações de defesa de direitos 
humanos como a Anistia In-
ternacional e a ONG Human 
Rights Watch (HRW) têm pe-
dido a libertação da ex-líder 
mianmarense desde o golpe 
de 1° de fevereiro. 

Mianmar vive um cenário 
de múltiplas crises em que ao 
menos 1.300 pessoas foram 
mortas e aproximadamente 
10 mil feridas durante pro-
testos contra o regime, de 
acordo com a Associação de 
Assistência a Presos Políticos 
de Mianmar. (Folhapress)

Divulgação

Intolerância –  Vândalos picharam mensagens 
antissemitas e suásticas nazistas em um 
memorial na cidade de Boise, em Idaho, nos 
Estados Unidos. O vandalismo aconteceu em 
espaço dedicado a Anne Frank, jovem judia que 
foi morta no holocausto. A polícia investiga o 
crime. As pichações – uma delas dizia “eu amo 
nazistas” – já foram removidas do memorial. 
Nas redes sociais, o chefe da polícia local, Ryan 
Lee, escreveu que entrou em contato com líderes 
judeus da região para que saibam que “tal 
comportamento odioso e repulsivo” não será 
tolerado em Boise. (Folhapress)



diz a infectologista Rosana 
Richtmann, do Instituto 
Emílio Ribas.

Epidemia silenciosa
Para ela, a resistência 

bacteriana é uma epidemia 
silenciosa, que piora a cada 
ano e que a pandemia foi 
a gota d’água para agravar 
ainda mais o cenário. “Nós, 
do controle de infecção hos-
pitalar, tivemos de desviar 
nossa atenção total para a 
pandemia. Tudo aquilo que 
fazíamos em termos de mo-
nitoramento e gerenciamento 
do uso de antimicrobiano 
ficou limitado.”

Segundo a médica inten-
sivista Suzana Lobo, presi-
dente da Amib (Associação 
de Medicina Intensiva Bra-
sileira), o aumento da resis-
tência bacteriana foi notado 
por infectologistas e intensi-
vistas de todo o país.

Além do perfil mais grave 
dos pacientes com COVID, 
ela diz que as práticas usuais 
de prevenção de infecções 
foram subestimadas e fi-
caram ausentes pelo excesso 
de pacientes em relação ao 
número de profissionais atu-
ando nos hospitais.

“Essa situação somada ao 
uso indiscriminado de an-
tibióticos foi cenário ideal 
para o aumento dos casos 
de infecção por patógenos 
multirresistentes que logo se 
disseminam nos hospitais.”

Para Lobo, a saturação do 
sistema de saúde e unidades 

respiratórias abertas sem os 
critérios de segurança para 
serem leitos de UTI também 
tiveram impacto negativo na 
resistência bacteriana. “Será 
um efeito colateral dessa busca 
por mais leitos que teremos 
que lidar por um longo tempo 
e a um alto custo.”

Rosana Richtmann lembra 
que muitos profissionais con-
tratados emergencialmente 
para atuar na linha de frente 
dos hospitais não tinham 
treinamento para controle 
de infecção. “Tudo feito na 
emergência você não faz bem 
feito.”

Ana Paula Assef, da Fio-
cruz, diz que esse aprendi-
zado sobre o uso dos anti-
bióticos precisa ser melho-
rado entre os profissionais 
da saúde. “Muitas vezes, os 
médicos se desesperam em 
ver pacientes extremamente 
graves e acabam usando anti-
bióticos que não teria necessi-
dade ou que poderia ter usado 
outro mais adequado.”

Surto de bactérias
As infecções causadas por 

bactérias resistentes geral-

mente são associadas à alta 
mortalidade. A nota técnica 
da Anvisa de agosto destaca 
um surto em uma UTI de Ma-
ringá, onde, de dez pacientes 
internados por COVID-19 in-
fectados por bactérias A. 
baumanii resistentes a an-
tibióticos carbapenêmicos, 
sete morreram.

Uma outra preocupação 
das autoridades sanitárias 
tem sido a combinação de 
mecanismos de resistência 
de algumas bactérias. Em 
setembro, a Anvisa divulgou 
alerta sobre o registro de 
casos, no Paraná e em Santa 
Catarina, de bactérias P. ae-
ruginosa capazes de pro-
duzir, simultaneamente, as 
enzimas carbapenemases 
KPC e NDM, que destroem 
antibióticos carbapenêmicos.

Segundo Ana Paula Assef, a 
presença dessas duas enzimas 
inviabiliza a utilização desse 
novo antimicrobiano que tem 
sido usado nos hospitais bra-
sileiros para o combate das 
bactérias produtoras de KPC.

“O antibiótico serve para 
uma, mas não serve para a 
outra. E a bactéria tem as 

duas. É mais um dado para 
a gente levar em conta e ter 
muito critério na utilização 
desses novos antibióticos.”

Em agosto de 2020, foi 
detectado o primeiro caso 
dos genes de KPC e NDM em 
uma mesma cepa de P. aeru-
ginosa. Em 2021, já foram 
identificados 13 pacientes in-
fectados com P. aeruginosa 
multirresistente.

O uso indiscriminado de 
antibióticos pela população 
durante a pandemia também 
pode ter colaborado para o 
aumento da resistência bacte-
riana, segundo Assef. “Antibió-
ticos só atuam contra bactérias 
e não têm efeito contra vírus 
ou qualquer outro microrga-
nismo. Não se pode tomar 
antibiótico por indicação de 
conhecido ou familiar.”

A pesquisadora idealizou 
a websérie “Confissões de 
uma bactéria” com o intuito 
de tornar os conceitos da 
resistência bacteriana mais 
acessíveis às crianças e ao 
público leigo em geral. O 
material está disponível no 
canal do YouTube do Minis-
tério da Saúde.
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As infecções causadas 
por bactérias resistentes 
geralmente são 
associadas a mortes
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ABCON/SINDCON 2021

Epidemia

Na maioria dos 
casos, bactérias 
têm resistência 
aos antibióticos 
usados 
atualmente

Dois projetos da Águas 
Guariroba foram destaques da 
quarta edição do Prêmio de 
Sustentabilidade da ABCON/
SINDCON realizado na última 
semana em São Paulo. O projeto 
“Programa Bacia Monitorada” 
desenvolvido pelo gerente de 
Qualidade e Meio Ambiente 
da Águas Guariroba, Fernando 
Garayo, foi o grande vencedor 
da Categoria Proteção e Res-
tauração de Ecossistemas. Na 
mesma categoria, o projeto 
“Lodo Sustentável”, da gerente 
de Operações – Tratamento 
de Água e Esgoto da Águas 
Guariroba, Marjuli Morishigue, 
recebeu a terceira colocação 
no Prêmio de Sustentabilidade.

Realizado pela ABCON/
SINDCON, associação das ope-
radoras privadas de sanea-
mento no Brasil, o Prêmio Sus-
tentabilidade 2021 anunciou 
os ganhadores durante evento 
híbrido na capital paulista. No 
total, 94 projetos foram selecio-
nados por uma comissão de 25 
profissionais atuantes no setor 

para concorrerem à premiação, 
que distribui R$ 72 mil aos 
melhores em quatro catego-
rias – Gestão e Governança; 
Inovação Técnica; Proteção e 
Restauração de Ecossistemas; 
e Sociedade e Consumidores. 
Também há premiação para as 
três melhores ideias encami-
nhadas por jovens inovadores.

“O Prêmio Sustentabilidade 
da ABCON/SINDCON que rece-
bemos demonstra que a Águas 
Guariroba está comprometida 
com práticas sustentáveis fa-
zendo além e sendo um ponto 
fora da curva em nível nacional. 
Concorremos com todas as con-
cessionárias privadas do país 
e ganhamos em primeiro e 
terceiro lugar. Isso reforça o 
comprometimento das equipes 
e da gestão em busca por ino-
vação, eficiência e proteção 
ambiental”, destaca Fernando 
Garayo, gerente de Qualidade e 
Meio Ambiente da Águas Gua-
riroba e vencedor da categoria.

“Desenvolvemos um projeto 
de utilização sustentável do 

lodo, um item antes visto como 
resíduo destinado a aterros e 
que está sendo utilizado para 
recomposição de áreas degra-
dadas, com resultados promis-
sores. O objetivo é mostrar 
que não se trata só de um re-
síduo e que a Aegea está tendo 
essa visão de sustentabilidade, 
sendo a Águas Guariroba o 
primeiro caso, expandindo para 
outras unidades”, explica Mar-
juli Morishigue, gerente de Ope-
rações – Tratamento de Água 
e Esgoto da Águas Guariroba.

Criado em 2015, o Prêmio 
Sustentabilidade busca o reco-
nhecimento dos profissionais 
das concessionárias privadas 
que desenvolveram projetos 
inovadores, visando a ações 
e resultados sustentáveis do 
ponto de vista ambiental, so-
cial e de governança, a fim 
de gerar conhecimento siste-
matizado sobre a atuação do 
segmento privado em sane-
amento no Brasil. Em suas 
edições anteriores, o Prêmio 
Sustentabilidade já avaliou 

Cláudia Collucci
Folhapress

Ao longo da pandemia de 
COVID-19, triplicou a disse-
minação de superbactérias, 
microrganismos resistentes 
a diversos antibióticos, em 
hospitais brasileiros, mostra 
análise do LAPIH (Laboratório 
de Pesquisa em Infecção Hos-
pitalar do Instituto Oswaldo 
Cruz), da Fiocruz.

O levantamento foi feito a 
partir de amostras de bac-
térias isoladas em oito labo-
ratórios estaduais de saúde 
pública e enviadas à Fiocruz 
para uma análise mais de-
talhada. O grupo pertence a 
uma rede de monitoramento 
de resistência bacteriana da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Ainda 
não há dados consolidados de 
todo o país.

Em 2019, haviam sido iso-
ladas pouco mais de mil bac-
térias resistentes a antibió-
ticos. Em 2020, o número de 
amostras positivas foi de quase 
2.000. E em 2021, entre janeiro 
e outubro, foram mais de 3.700 
amostras confirmadas.

O problema das bactérias 
resistentes até a antibióticos 
mais modernos, como os car-
bapenêmicos, é anterior à pan-
demia, mas piorou muito du-
rante a crise sanitária. Entre 
as hipóteses estão o alto vo-
lume de pacientes muito graves 
nos hospitais e o aumento do 
uso de antibióticos. Na Europa, 
mesmo com a redução do uso 
de antibióticos, a resistência 
bacteriana também aumentou 
entre 2019 e 2020.

Uma estratégia tem sido 
voltar a usar antibióticos mais 
antigos, como a polimixina, 
que, embora mais tóxicos, mos-
traram-se eficazes no combate 
a algumas dessas bactérias 
resistentes. Ocorre que até eles 

cerca de 200 projetos; na 
edição atual, mais 94 projetos 
foram registrados entre os 
concorrentes.

DDetecção de superbactérias em etecção de superbactérias em 
hospitais triplica na pandemiahospitais triplica na pandemia

Projetos da Águas Guariroba são vencedores do Prêmio Sustentabilidade

estão perdendo o páreo.
Em agosto passado, uma 

nota da Anvisa, com base em 
dados de um laboratório pú-
blico do Paraná, apontava que, 
além de um aumento de 90% de 
microorganismos resistentes, 
20% das amostras da Aci-
netobacter baumannii, uma 
das bactérias causadoras de 
infecções hospitalares, já eram 
resistentes à polimixina.

Resultado de internações longas
Segundo a microbiologista 

e pesquisadora Ana Paula 
Assef, chefe do LAPIH, o fato 
de os pacientes com quadros 
graves de COVID ficarem in-
ternados muito tempo, en-
tubados e muito debilitados, 
favorece o desenvolvimento 
de infecções secundárias, que 
precisam ser combatidas com 
antibióticos.

Com o aumento no uso 
desses medicamentos, cresce 
também a pressão seletiva 
sobre as bactérias. “É um ce-
nário que favorece a dissemi-
nação da resistência. Neste 
ano, começamos a ver casos de 
bactérias que não tinham tanta 
resistência e que começaram a 
ter”, explica Assef.

Embora notas técnicas 
da Anvisa e da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde) 
reforcem que os antibióticos 
não são indicados no trata-
mento de rotina da COVID-19, 
já que a doença é causada por 
vírus e esses remédios atuam 
contra bactérias, houve pres-
crição exagerada desses me-
dicamentos.

Estudos internacionais já 
atestam isso. Uma pesquisa 
com 38 hospitais do Estado de 
Michigan (EUA) mostra, por 
exemplo, que 57% de 1.705 
pacientes hospitalizados com 
COVID receberam antibiótico. 
Mas só 3,5% tiveram uma 
coinfecção bacteriana confir-
mada por exames.

“Tivemos pacientes com 
quadros respiratórios muito 
graves, ficando na UTI por 
três semanas ou mais e não se 
sabia se tinha uma infecção 
bacteriana ali, então se usou 
muito antibiótico. Fora o an-
tibiótico azitromicina que, no 
início da pandemia, foi usado 
para praticamente todos os 
pacientes. Isso pode ter indu-
zido resistência para outras 
classes [de antibióticos]”, 

Muitas vezes, os médicos se desesperam em 
ver pacientes extremamente graves e acabam 
usando antibióticos que não teria necessidade 
ou que poderia ter usado outro mais adequado
Ana Paula Assef, microbiologista da Fiocruz

O projeto “Programa Bacia Monitorada”, 
desenvolvido pelo gerente de Qualidade e 

Meio Ambiente, Fernando Garayo, foi o  
vencedor da Categoria Proteção e Restauração 

de Ecossistemas. Na mesma categoria, 
o projeto “Lodo Sustentável”, da gerente 

de Operações, Marjuli Morishigue, 
recebeu a terceira colocação



Em 15 anos, 
criação de Silvana 
Valu transformou 
o carnaval de 
Campo Grande
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Beatriz Magalhães

O Cordão Valu completa 15 anos 
e a comemoração vem carregada de 
emoção, já que o aniversário marca 
o retorno do público às ruas. Em 
2 de dezembro, quando se celebra 
o Dia Nacional do Samba, o bloco 
de rua que faz história em Campo 
Grande comemorou uma década e 
meia de folia e, em comemoração, o 
mais tradicional grupo do carnaval 
independente e popular da Capital 
e o selo musical Digital Arts 
lançam, em todas as plataformas de 
streamings de música, a gravação 
do “Frevo do Cordão Valu”. Com 
arranjos e direção musical do 
maestro Gilberto Cabral, a canção, 
finalmente, se tornou uma realidade 
fonográfica.

A gravação será reproduzida 
durante a festa pelo aniversário 
do Cordão, marcada para o dia 11 
de dezembro, na Concha Acústica 
Família Espíndola, na Praça do 
Rádio. Originalmente, o frevo, de 
autoria do compositor Vinil Moraes, 
foi apresentado pelo Cordão Valu no 
carnaval de 2015, porém nunca foi 
gravado profissionalmente.

A música estará à disposição 
nos canais do Spotify, do Cordão, 
e da Digital Arts, para que os 
foliões possam adicionar em suas 
bibliotecas, colocando a canção na 
lista de carnaval. Os admiradores do 
Cordão podem também fazer vídeos 
no Tik Tok, marcando o Valu nas 
redes sociais.

Biossegurança
Para a comemoração, Silvana 

Valu, idealizadora do bloco, afirma 

que, diante o cenário que ainda 
vivemos, medidas serão tomadas 
para garantir ao máximo a 
biossegurança dos participantes.

“Entendemos o momento 
difícil que estamos passando, e 
sabemos que a pandemia ainda não 
acabou e é por isso que estamos 
retomando as comemorações de 
aniversário com cautela, respeito, 
consciência, tomando as precauções 
necessárias. Contudo, entendemos 
também que o avanço da vacina foi 
primordial. Vivemos um momento 
melhor e encontrar pessoas, 
retomar os eventos culturais é 
muito importante”, pontua Valu.

 “Respeitamos todos que se 
foram. Todos nós perdemos pessoas 
queridas, que amávamos. A dor 
desse momento que ainda passamos 
é muito grande, então, precisamos 
de felicidade, de um pouco de 
alegria. Não é fácil, estamos muito 
impactados com essa dor que a 
pandemia causou e poder comemorar 
a vida é sublime”, completa.

A festa contará com várias 
atrações e promete ser cheia de 
alegria. A entrada será aberta ao 
público, gratuita, e por isso algumas 
medidas serão obrigatórias, 
como uso de máscaras. “Também 
teremos álcool gel disponível no 
local. Temos sempre preocupação 

com a nova variante. Ainda vivemos 
esta incerteza e temos preocupação. 
Vamos ter controle de público e 
vamos tomar medidas cabíveis” 
afirma Valu.

Desafios do carnaval na Capital
O carnaval faz parte da cultura 

popular brasileira e é uma festa do 
povo, feita para o povo. Para Valu, 
um dos grandes desafios é o respeito 
para com os carnavalescos. “O 
carnaval é feito com grandiosidade, 
luta, raça, resistência, e queremos 
respeito, queremos que as pessoas 
nos respeitem e nos deixem existir”, 
pede Silvana.

“Carnaval é cultura popular, é 
quando o povo pode invadir a rua, 
quando a empregada doméstica 
vira rainha, quando a pessoa mais 
humilde vira destaque porque 
sabe sambar, ou porque tem 
uma fantasia que se destaca. No 
carnaval o protagonismo é do povo 
e talvez por isso ele incomode”, 
acrescenta Valu.

Homenagem
Dentro das comemorações, o 

bloco, querido pelo público, recebe 
uma homenagem. Depois do artigo do 
sociólogo Teylor Fuchs, que retrata 
a importância do Cordão para o 
carnaval de rua na cidade, e para a 
ocupação dos espaços públicos, ser 
incluído no e-book sobre as festas 
que são patrimônios culturais de 
Mato Grosso do Sul, a ser lançado 
em fevereiro de 2022, Silvana Valu, 
líder e fundadora do Cordão, foi 
homenageada pela Lienca (Liga 
das Entidades Carnavalescas de 
Campo Grande), pelos relevantes 
serviços prestados ao carnaval 
campo-grandense.

A homenagem foi realizada no 
sábado (4), na Arena do Horto 
Florestal, durante comemoração 
ao Dia Nacional do Samba. A 
cerimônia contou com as presenças 
de representantes das escolas de 
samba da Capital, da Fundação 

de Cultura do Estado, e da Sectur 
(Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo). 

“A Liga completou 40 anos de 
fundação e estamos homenageando 
personalidades, pessoas que 
contribuíram com a história do 
nosso carnaval, da nossa liga 
em todo esse período e é claro 
que o Cordão Valu tem grande 
representatividade no nosso 
carnaval campo-grandense e no 
nosso estado. Foi com muita honra 
que homenageamos o Cordão por 
toda colaboração que tem prestado 
ao carnaval, trazendo sempre 
alegria. Creio que esse seja o 
maior do Estado, e que agrega 
muito valor cultural”, afirma Allan 
Catharinelli.

Prêmio Patrimônio Cultural
Há cerca de duas semanas, o 

Cordão Valu foi um dos contemplados 
no Prêmio Patrimônio Cultural de 
Mato Grosso do Sul, da Fundação 
Estadual de Cultura, do qual 
participaram  representantes de 
diferentes segmentos da Cultura 
em MS. “Ficamos muito felizes 
com esse prêmio que é mais um 
reconhecimento do nosso trabalho, 
e que nos deixa felizes. Com isso 
acho que estamos desempenhando 
um bom trabalho, indo em um rumo 
certo”, completa.

Cordão

Silvana Valu e Allan Catharinelli
Valu e Jefferson Contar

Silvana Valu

Valu



Quando a gente pensa que já viu de tudo, sur-
preende-se de uma notícia louquíssima que vem da 
Inglaterra. Um homem caiu sentado em cima de um 
objeto pontiagudo de 15cm de comprimento e 6cm de 
largura. Conclusão: para extraírem o objeto do ânus do 
paciente, os médicos tiveram de chamar uma equipe 
antibomba. Que bicho é esse, minha gente? Tratava-se 
de um projétil antibomba. Cada uma…  
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NA LEMBRANÇA        

TENDÊNCIA        FAMILIAGENS   

PELO ESTÔMAGO II            

BOLA CHEIA   

TEM MAIS 

PIADA DO DIA   

PELO ESTÔMAGO      

PENSAMENTO DO DIA     

OSSOS DO OFÍCIO   

Já se comenta que a voracidade tucana continuará 
fazendo, nos próximos dias, mais estragos nos quartéis 
inimigos. A investida tem como alvo principal o MDB. De-
pois do deputado Eduardo Rocha, o governo de Reinaldo 
Azambuja (PSDB) deve levar mais um ou dois com man-
datos para o seu ninho.   

Numa rodinha de figuras carimbadas da política 
estadual, após evento concorrido durante a semana, 
o entusiasmo das gargalhadas sugeria anedota, e das 
boas, no pedaço. Alguém exibiu em seu celular recente 
pesquisa e quis saber quem acreditava nela.   

Quando deputado estadual, o médico George Taki-
moto (80, MDB-MS) tentou com insistência levar 
adiante projeto de sua autoria proibindo a comer-
cialização de produtos que contribuam para doenças 
como diabetes, a obesidade e a hipertensão. Se fosse 
aprovada, a proposta iria afetar a venda de produtos 
industrializados nas escolas da rede pública, como 
refrigerantes, batatinha frita e similares, fontes po-
tenciais de colesterol e agentes de danos à saúde, 
sobretudo das crianças.  

Todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão.   

Em tempos de ativismo LGBTQIA+, a mais famosa transe-
xual brasileira, símbolo sexual nas décadas de 80 e 90, com-
pleta, hoje, 57 anos. Nascida Luís Roberto Gambine Moreira, 
no Rio de Janeiro, Roberta Close ganhou fama no mundo. 
Casada com o empresário suíço Roland Granacher desde 
1993, ela trocou de sexo a 1989. Roberta optou por viver longe 
da fama e hoje leva a vida como uma dama da alta sociedade 
na Europa. A 2005, conseguiu mudar o nome e o gênero em 
sua certidão de nascimento, passando a chamar-se Roberta 
Gambine Moreira. Realizou, assim, um sonho de criança, 
expresso nesta frase: "Quando eu era criança, diziam que se 
a gente passasse embaixo de um arco-íris viraria mulher, eu 
vivia procurando um arco-íris”.   

O ex-governador Zeca do PT, 71, com dados de pesquisas em 
mãos de que Lula (PT) vence em Mato Grosso do Sul, começou 
sua via sacra em busca de espaço para o partido. A ordem do 
ex-presidente Lula é para fechar aliança com o partido que 
melhor der espaço ao PT. E o PSD, para quem não sabe, foi 
criado no governo de Lula, com ajuda do então ministro Luiz 
Gushiken, da Comunicação, para ser um dos aliados.   

O empenho de George Takimoto em Mato Grosso 
do Sul não vingou, mas está próximo de vigorar 
em território nacional. É que a Comissão de 
Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto 
PLS 09/2017, que proíbe a venda e a distribuição 
gratuita de refrigerantes em escolas de educação 
básica, públicas e privadas. Resta agora a votação 
no plenário, se for aprovada, a matéria seguirá 
para ser sancionada ou vetada pela presidência da 
República. De cada dez crianças brasileiras entre 
cinco e nove anos, três estão acima do peso normal, 
sendo que 63% consomem bebidas adoçadas e as 
batatas com alto teor de gordura.    

Pois é, depois do efêmero sucesso no início de sua carreira 
entre os titulares do Corinthians, o volante campo-grandense 
Éderson da Silva, 22, declinou e foi ficando em baixa, até 
ser empurrado num empréstimo para o Fortaleza, onde deu 
a volta por cima. Com sobras, tornou-se um dos principais 
jogadores do clube e é destaque no Brasileirão. Fecha a 
temporada consagrado com a conquista da classificação 
para o Fortaleza entrar direto na Libertadores 2022. Vários 
clubes da Europa estão de olho no jovem.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

O comportamento da vice-prefeita Adriane Lopes (Patriota) 
tem sido dos mais elogiáveis na política e eticamente. Mesmo 
com a possibilidade – já aberta pelo prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) – de assumir a titularidade por dois anos e oito meses, 
ela não deixa enredar-se por ansiedades, deslumbres e que tais. 
Segue na simplicidade de sua condição constitucional. O único 
perrengue é o crescente surgimento das "amizades do poder".   

Sinara Olassar com os filhos, Victor e Felipe Dias.  

O ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, C.el. Calixto, 
e a esposa, Ilma Soares.   

A jornalista Danielly Escher e o marido, inspetor da PRF, Murilo Leite. 

Uma salva de palmas 
para o querido professor, 
empresário e secretário 
especial de Relações 
Institucionais e Assuntos 
Estratégicos do governo 
de MS no Distrito 
Federal, Pedro Chaves dos 
Santos Filho (Republicanos), 
que hoje colhe mais um 
dezembro em sua vida. E 
como sempre faz, nesta 
data, vai comemorar idade 
nova com os tesouros de 
sua vida: a esposa, Reni 
Domingos dos Santos, 
Neca Bumlai e Paulo 
Domingos dos Santos, filhos 
exemplares e respeitados 
profissionais, além dos 
netos, genro e nora.   

FETICHE?   

Tem Maranhãozinho por aqui também. E não são poucos, ao 
que tudo indica. Tudo, ou seja, contratos rentáveis com o poder 
público, sendo garantido pelos laços afetivos entre as partes. De 
mamando a caducando. Da base à cúpula dos entes federativos. 
Em tempo: Maranhãozinho é nome "de guerra" do deputado 
federal Josimar Cunha Rodrigues, do PL do Maranhão, que 
foi apanhado em flagrante, pela Polícia Federal, com grande 
quantia (de dinheiro) desviada dos cofres públicos.   

Com muitos amigos 
em todo o Mato Grosso 
do Sul e no Paraná, 
o empresário Jaime 
Valler, continua sendo 
cumprimentadíssimo 
pela chegada dos seus 
73 anos, ocorrida ontem. 
Ele comanda o jornal 
O Estado, fazendas e 
curtumes que geram 
empregos e fortalecem 
divisas. Casado com Lídia 
Valler, tem três filhos, que 
ajudam a fortalecer os 
empreendimentos que o 
pai criou. Parabéns, da 
coluna, hoje e sempre, 
amigo.   

Maurício Lemes, 
vereador em Dourados 
pelo PSB, é pré-
candidato a deputado 
federal. Cada dia que 
passa, reforça seu time 
para chegar à vitória. 
Agora, ele já conta 
com vários nomes 
de lideranças da 
Grande Dourados para, 
quando abril chegar, 
iniciar sua caminhada 
pelo Estado. Foi 
eleito segundo 
vice-presidente do 
diretório estadual de 
seu partido, com o 
presidente, o médico 
Ricardo Ayache, no 
comando.   

Valentim Manieri

Divulgação Divulgação

Fo
to

s:
 V

al
en

tim
 M

an
ie

ri



   C3Campo Grande-MS | Terça-feira, 7 de dezembro de 2021Artes&LAzer

Luto na TV

Produção em Foco

Famosos lamentam 
morte de Mila Moreira

Investimento à cultura 
norteia terceiro ciclo 
do projeto esta semana

Em formato on-line, a iniciativa está com inscrições abertas pelo site
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Beatriz Magalhães

Com grande importância 
socioeconômica, a cultura tem 
capacidade de gerar riqueza 
e emprego, e por isso o Pro-
dução em Foco escolheu o 
tema “Investimento à cultura” 
como assunto que norteará o 
terceiro ciclo do projeto, que 
será realizado de 9 a 12 de de-
zembro, para produtores cul-
turais, artistas, empresários, 
gestores públicos e pessoas 
em geral que tenham interesse 
em fazer uma imersão na área.  
Para participar é preciso se 
inscrever por meio do site 
www.producaoemfoco.com.br/.

A idealizadora do projeto 
e produtora cultural, Julia 
Basso, reforça que toda a 
programação do evento será 
on-line e aberta ao público. 
“Passamos pela questão da 
gestão cultural, no primeiro 
ciclo, e no segundo pontu-

amos a importância da for-
mação de público. Agora, 
vamos tratar do investimento 
na cultura, setor que atua 
na formação cognitiva do 
cidadão e que aquece a eco-
nomia local circular, seja 
pela compra de produtos de 
estabelecimentos comerciais 
ou na contratação de profis-
sionais dos mais variados 
setores (costureiras, conta-
dores, maquiadores, etc.).”

Cronograma
Na quinta-feira (9), às 19h, 

será transmitida a palestra 
“Possibilidades de diálogo 
entre governo e sociedade civil 
para construção e manutenção 
de um ecossistema cultural”, 
com Marcio Caetano (CE).

Na sexta-feira (10), às 19h 
o tema é: “Pensando a cul-
tura como eixo de desenvol-
vimento econômico local e 
regional”, com Isaíra Maria 

Garcia (SP). Já no sábado 
(11) e domingo (12), serão 
ministradas duas oficinas: 
“Captação de recursos para 
projetos culturais”, com Da-
niel Leão (CE), das 9h às 12h, 
e “Mecanismos de fomento 
– linha histórica e suas apli-
cações”, com Leonardo Her-
nandes (DF), das 14h às 17h.

Foco na cultura
De acordo com dados da 

Firjan (Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro), 
o setor é responsável por 
produzir 2,5% do Produto 
Interno Bruto – PIB nacional, 
o que equivale a R$ 170 bi-
lhões. Portanto, em seu ter-
ceiro ciclo, o Produção em 
Foco traz profissionais de 
renome do Nordeste, Centro-
-Oeste e Sudeste do país para 
tratar da relevância de inves-
timentos à cultura.

“Cultura é muito mais do 

que teatro, museus e expo-
sição de arte. Dentro desta 
área a gente tem mais de 40 
conceitos do que é isso e há 
um que diz que ‘cultura é há-
bitos e costumes de um povo’, 
e hábitos e costumes movi-
mentam a economia. Por isso, 
na minha palestra, vou trazer 
dados de como a pandemia 
impactou toda uma cadeia 
e afetou a vida das pessoas 
direta ou indiretamente”, 
pontua a professora-doutora 
Isaíra Maria Garcia.

Idealizado pela Fuá Produ-
ções Culturais, o projeto tem o 
objetivo de proporcionar uma 
capacitação dentro da área 
cultural a fim de fortalecer 
o segmento para que mais 
e mais trabalhos artísticos 
sejam produzidos e finan-
ciados dentro e fora de Mato 
Grosso do Sul, com qualidade 
e democratização de acesso à 
população como um todo.

Folhapress

Lilia Cabral, Regiane Alves, 
Armando Babaioff e outros 
famosos lamentaram na se-
gunda (6) a morte da atriz Mila 
Moreira aos 75 anos.

No Instagram, Lilia Cabral 
disse estar em “choque e ar-
rasada” com a notícia. “Triste 
o dia de hoje para muitos 
amigos, pois a Mila era ado-
rada por tantos! Ela não es-
tava doente, e um mal súbito 
levou essa linda mulher que 
foi exemplo e inspiração para 
muitas mulheres”, escreveu.

Segundo uma pessoa pró-
xima da família, a atriz teve 
uma gastroenterite em Pa-
raty (RJ) e foi internada na 
emergência do hospital Co-
paStar, na zona sul carioca, 
onde veio a falecer na madru-
gada dessa segunda (6).

“Mila querida, você sabe 
o quanto eu gosto de você, 
vou continuar te amando, lem-
brando de muitos momentos 
divertidos, lembrando de todos 
os conselhos e ensinamentos. 
Mila querida, saiba que você 
vai fazer muita falta. Deixo o 
meu carinho aos familiares e 
amigos. Obrigada, Mila, por 
tudo”, completou Lilia.

O ator Armando Babaioff 
destacou que Mila era uma 
mulher singular. “Vou sentir 
saudades das suas histórias, 
como levávamos bronca de 
tanto que a gente conver-
sava no set – é que ela é 
interessante. Mila, você é 
singular. Meus sentimentos 
aos amigos e familiares. Boa 
viagem”, afirmou.

Regiane Alves também 
lamentou a morte da atriz, 
com quem trabalhou por duas 
vezes. “Dona de uma simpatia 

e elegância únicas. Meus 
sentimentos aos familiares e 
amigos”, escreveu.

A estreia nas novelas 
veio com “Marron Glacê”, 
em 1979. Também participou 
de obras como “Plumas e Pa-
etês”, “Ti Ti Ti” e “O Astro”.

Carreira
Mila Moreira começou a 

carreira de modelo aos 14 
anos. À época venceu o con-
curso Miss Luzes da Cidade, 
organizado pelo jornal “Úl-
tima Hora”, se fazendo passar 
por maior de 16 anos. Na dé-
cada de 1960, foi contratada 
pela Rhodia, tornando-se uma 
estrelas dos eventos de moda 
feitos para promover os fios 
sintéticos da empresa. Com 
uma passagem incidental 
pela TV quando substituiu 
um jurado no “Programa do 
Chacrinha”, a estreia de Mo-
reira nas novelas veio com 
“Marron Glacê”. “Quando 
virei atriz, todo mundo cri-
ticava. Houve muito precon-
ceito dos colegas. Achavam 
que eu era caso do Cassiano 
[Gabus Mendes, drama-
turgo]”, contou à “Folha de 
S.Paulo” em 2016.
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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 06/12

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

Vários astros se encontram na Casa 10, o que 
desperta seu lado mais ambicioso. O desejo de 
ter sucesso e reconhecimento dará ânimo extra 
para você correr atrás dos seus objetivos e das 
mudanças que deseja. A Lua também pode trazer 
ideias criativas e inovadoras. Anote tudo para não 
esquecer e concentre-se nas tarefas.

O desejo de progredir na vida, alcançar o sucesso e se 
destacar na profissão será um incentivo e tanto para 
você se dedicar mais à carreira. Que tal mergulhar nos 
estudos e abrir novas portas no mercado de trabalho? 
Corra atrás! Também pode iniciar uma sociedade ou 
parceria bem vantajosa. Mas é capaz de se decepcionar 
com amigos ou com uma fofoca — não se deixe enganar.

Mudanças e imprevistos podem agitar o seu dia 
no emprego, mas você vai encarar tudo com muita 
garra e determinação. Só precisa ter um pouco 
mais de jogo de cintura para não se indispor com 
os colegas — mostre iniciativa, mas controle as 
suas reações para não brigar. E sempre respeite as 
diferenças de opinião.

 Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe para cumprir 
as metas em comum será uma ótima opção para você 
nesta terça. Motive os colegas com seu entusiasmo e sua 
criatividade, mas meça as palavras para evitar qualquer 
conflito desnecessário. A Lua também deve ajudar você a 
se desfazer de coisas que não usa mais, então, aproveite 
para dar uma geral nos armários...

Você vai encarar o trabalho com muita disciplina e 
dedicação. Fique atenta, pois podem surgir boas 
oportunidades profissionais nesta época. Você 
também pode iniciar um negócio em casa ou com 
parentes, com o sinal verde da Lua para firmar uma 
sociedade. Vênus recomenda reservar um tempo 
para cuidar da beleza e da saúde. 

A Lua na Casa 6 garante mais disposição para encarar 
seu trabalho e suas responsabilidades. Outros astros 
acentuam a sua criatividade e você deve explorar esse 
dom para dar ideias e resolver eventuais problemas no 
emprego. Saiba escolher as palavras certas para motivar 
os colegas e deixar o trabalho mais empolgante, e não 
para entrar em discussões.

Quem trabalha em casa, com parentes ou num negócio 
de família pode ter um dia muito lucrativo ou tomar 
decisões que podem render uma boa grana para a 
família. Você também terá ótimas ideias no emprego e 
muita habilidade para vendas e negociações em geral. A 
Lua na Casa 5 deixa seu astral mais leve e descontraído, 
capaz de contagiar os colegas.

O céu avisa que você pode começar o dia tendo uma 
conversa séria com alguém. Então, procure manter a 
calma e escolher palavras gentis para defender suas 
ideias — evite brigas. Também tenha cuidado com os 
gastos: na hora do almoço, é bom nem levar o cartão de 
crédito, porque há risco de exagerar e ficar no vermelho. 
No amor, mostre que sabe o que quer, mas sem abusar...

Questões relacionadas a dinheiro devem agitar a sua 
manhã nesta terça. Pode pintar uma grana inesperada, 
capaz de ajudá-la a quitar uma dívida e sair do sufoco. 
Só não vá gastar com besteiras: resista às tentações.
A Lua na Casa 3 aumenta a sua habilidade de conversar, 
negociar e convencer as pessoas. Será mais fácil se 
entender com chefes, colegas e clientes!

Você vai acordar decidida e cheia de determinação para 
conquistar seus objetivos, por isso, mire em seus ideais 
e vá à luta. A Lua na Casa 2 fará você se preocupar mais 
com dinheiro e com a sua segurança material, dando 
um bom estímulo para se dedicar ao trabalho e batalhar 
por um futuro melhor. Boa sintonia com os amigos: conte 
com eles para o que precisar.

O céu mantém o conselho de que você deve batalhar 
pelos seus desejos sem comentar seus planos. Se tiver 
que buscar ajuda, que seja de pessoas poderosas e que 
realmente tenham influência para apoiar você. A Lua em 
Aquário reforça sua confiança e todos os dons do seu 
signo. Junto com Marte no topo do seu Horóscopo, você 
não medirá esforços para conquistar o sucesso.

A Lua inferniza o seu astral e você vai querer ficar mais 
quieta no seu canto hoje. Procure fugir da agitação e 
prefira trabalhar sozinha para se concentrar melhor nas 
tarefas. Se pintar uma oportunidade de iniciar um curso, 
não pense duas vezes para aceitar, pois isso deve dar um 
importante impulso para seu progresso e futuro. A dois, 
fortaleça a confiança e respeite as diferenças sem brigar.

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Neném vê Rose, mas Carmem o intercepta 
antes de ele se aproximar da ex-modelo. Acontece 
uma emergência na clínica, e Joana deixa Rose 
sozinha na festa. Paula descobre que Carmem fez 
uma proposta para Neném. Soraia e Tigrão se 
beijam. Carmem começa a homenagem a Celso. 
Odete vai atrás de Juca na Pulp Fiction. Carmem 
humilha Paula e revela a Neném a paixão da rival 
por ele. Deusa beija Odaílson. Neném intimida 
Marcelo. Carmem acusa Paula pela morte de 
Celso. Joana leva Guilherme ao local do lança-
mento. Rose e Neném se encontram. 

Maysa mostra para o marido o enorme anel 
que comprou. Lucas comenta com Tavinho sobre a 
mulher com quem está saindo. Mohamed não tira o 
olho do ringue. Quando Karla e Beta descobrem a 
verdade sobre Xande, partem para brigar de ver-
dade. Mohamed sonha com a luta. Cecéu conversa 
com todas as garotas na praia e Mel vai embora. 
Mohamed descobre que Edvaldo é seu vizinho. 
Laurinda recebe uma notificação: Yvete está sendo 
processada por Armando, que pede pensão. Clarice 
percebe um clima entre Carol e Lobato. Dalva con-
sola Mel, que se sente insignificante.  

Nino se preocupa com a revolta de Tonico. 
Teresa e Pilar afirmam a Louzada que é pre-
ciso decretar epidemia na cidade. Com a ajuda 
de Nélio, Batista descobre que Lota se aliou a 
Borges para afastá-lo de Lupita. Lota confessa 
que Bernardinho não é filho de Batista. Augusto 
comemora a notícia da gravidez de Leopoldina. 
Bernardinho abandona Lota, que expulsa Nélio 
de casa. Lupita e Batista reatam. Caxias anuncia 
que Solano invadiu Uruguaiana. Jamil adoece, e 
Guebo socorre o amigo. Guebo confronta Justina. 
Louzada dispensa Pilar da Ordem Terceira.

Haroldo despista Juvenal e os demais capangas 
de Heideguer. Haroldo confessa que estava es-
pionando Jade e Cobra, mas diz que quer ajudá-
-los. Quitéria faz revelação surpreendente a Gael. 
Lucrécia comenta com Heideguer que acredita 
que Edgard esteja em contato com Cobra. Cobra 
desconfia de Haroldo. Edgard e Quitéria tentam con-
vencer Gael de que Heideguer é um criminoso. Sol 
se despede de sua banda e assume que fará carreira 
solo. Gael confirma que Heideguer está escondendo 
informações da polícia. Peixoto avisa a Heideguer 
que descobriu que seu carro foi encontrado. 

Peixoto se encontra com Haydee numa 
pizzaria. Haydee reclama que o lugar é muito 
simples para um delegado. Eles brigam e ela 
vai embora. Estefânia pergunta ao Padre Ga-
briel se é possível que a Irmã Cecília seja sua 
madrinha de casamento ao lado de Gustavo. 
Gabriel diz que consultará a Madre Superiora, 
mas imagina que ela não autorizará. Frida 
acorda Bárbara de madrugada para ajudá-la 
a abrir todas as torneiras do orfanato e esva-
ziar a caixa d’água. Assim, elas poderão ser 
dispensadas. De manhã, as irmãs. 

Túlio e Ruth fingem ser um casal interessado 
em adotar uma criança. Túlio fica intrigado com 
o fato de Ravi conhecer Renato. Avany desconfia 
de Túlio e Ruth e manda uma foto para Ravi, 
se certificando de que o casal está mentindo. 
Inácia aconselha Joy a dar mais valor a Ravi. 
Bárbara pede ajuda a Janine para escrever uma 
carta a Santiago. Lara consegue um emprego de 
cozinheira e convence Mateus a se mudar para o 
Rio. Nicole resolve fazer um teste de dublagem. 
Breno e Ilana discutem. Cecília tem um bom de-
sempenho na sessão de fotos para a campanha. 

Novelas Novelas Novelas 

Presença rara nas novelas, Andréa Beltrão vem 
dando um verdadeiro show em “Um Lugar ao Sol” na 
pele de Rebeca. De volta aos folhetins após 20 anos (o 
último foi “As Filhas da Mãe, de 2001), a atriz é um dos 
destaques da atual trama das nove, marcada por ótimos 

Andréa Beltrão se destaca em 
‘Um Lugar ao Sol’ ao retratar 
questões e dilemas das 
mulheres com mais de 50 anos

personagens e grandes atuações. Filha mais velha 
de Santiago (José de Abreu) e meia-irmã de Bárbara 
(Alinne Moraes) e Nicole (Ana Baird), a ex-modelo 
enfrenta vários dilemas na história de Lícia Manzo, 
autora que preza por um texto de altíssima qualidade. 
A personagem é uma mulher que acabou de passar 

Carla Diaz se muda para 
apartamentão em SP, faz 
open house de vinho e 
cão denuncia novo affair

Carla Diaz se mudou para um 
belíssimo apartamentão em São Paulo. 
O imóvel, alugado, fica nos Jardins, 
área nobre da capital, e é bastante 
amplo. Na noite de sábado, ela fez um 
open house para poucos. Entre eles, o 
vereador Felipe Becari, apontado como 
seu novo affair. Apesar de não aparecer 
nas fotos e vídeos postados pelo petit 
comitê que estava na festinha, o cachorro 
do vereador foi mostrado em vários 
momentos e logo identificado pelos fãs 
da atriz, que já shipam o casal. Outro 
ato falho dos convidados: ao mostrar 
o rótulo do vinho que acompanhou a 
reuniãozinha, uma amiga de Carla 
acabou deixando outra pista. O vinho era 
o mesmo preferido de Felipe. Opa! Mais 
cedo, antes do evento, Carla mostrou a 
mudança, que teve ajuda dos pais. Muitas 
louças que ela levou para a nova casa 
foram dadas pelos fãs que tem, e quase 
todas as peças são de borboleta.

dos 50 anos e vive oprimida pelo curto prazo de validade da carreira que escolheu. Na última 
semana, Rebeca começou a fazer análise com a psicanalista Ana Virgínia (Regina Braga), 
numa tentativa de lidar melhor com seus conflitos. O diálogo entre as duas foi maravilhoso. 
Assim como são muito boas as conversas de Rebeca com sua melhor amiga, Ilana (Mariana 
Lima). Ao mesmo tempo em que está presa num casamento infeliz e é traída pelo marido, Túlio 
(Daniel Dantas), a personagem está encantada com a possibilidade de viver um romance com 
Felipe (Gabriel Leone), que é bem mais jovem do que ela. Insatisfeita com sua vida sexual, a 
ex-modelo protagonizou recentemente uma cena que deu o que falar: ela se masturbou após 
se negar a transar com o marido e acabou sendo flagrada por ele enquanto se tocava. Foi 
uma sequência sutil e completamente dentro no contexto da trama. Após a repercussão dessa 
história, a autora explicou a razão de ter abordado o tema, ainda cercado de tabus: “Minha 
intenção foi tirar do armário algo normal e saudável”, disse Lícia.
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CLASSIFICADOS
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jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

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 

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

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

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 

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   

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 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

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

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 

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   

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 

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 

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

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

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 

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  

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

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  
L039C – Av Madri, 11 
loja 02 – 47,85m² – 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 
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 

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

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 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 ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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  

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

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

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

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 

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

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

VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

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

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

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 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRADA 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

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

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

 STRADA HARD 
WORKING

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

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

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

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

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 

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

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 

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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

KA 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

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

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

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

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

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 - 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 - Cen-
tro, 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 1.6 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 

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

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

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S DIE-
SEL MANUAL 2018 2018 
BRANCO 140000 QAK0463 
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 AUTO-
MATICO 2015 2015 BRAN-
CO 86114 QAD1612 Gaso-
lina    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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
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
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. 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
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 
11/11 prata R$ 99.900,00. 
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 Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

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

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

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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

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

C4 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

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 

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

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

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

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

HB20 1.6 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

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

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

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

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

HB20 1.6M 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 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

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA DE AUTO-

MÓVEL
Eletricista de automóvel 
com experiência. Interessa-
dos ligar 3325-8766

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

PROCURO DIARISTA
Preciso de diarista 2 vezes 
na semana, com pagamen-
to mensal, nas mediações 
do Aero Rancho. Somen-
te interessadas Fone: 
(67)3341-1194

GABRIELA DIARISTA 
Faço faxinas em casas, es-
critório, apartamento. Pas-
so roupas e tenho ótimas 
referências. Faxinas com-
pletas a partir de R$160,00 
(Incluso Transporte). Con-
sultar o valor conforme o 
tamanho da residência.  
WhatsApp: (67)99964-
5529 

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

WILLIAN AZULEJISTA
Trabalho como pedreiro e 
azulejista, assentamento 
de pisos, revestimentos, 
cerâmica e porcelanato. 
Parcelo o serviço no cartão 
de Crédito, pagamento via 
App bancos digitais e pix. 
Orçamento via WhatsApp 
(67) 99195-9161 

ANDRÉ JARDINAGEM
Trabalhamos com jardina-
gem em geral, podas de 
grama, árvores, desinseti-
zação e passamos veneno. 
Serviço de qualidade e ca-
pricho. Atendo toda Região 
de Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
99298-6242 

EXCELÊNCIA PINTURAS
Trabalhamos com todos 
os tipos de pinturas e 
efeitos decorativos. Ser-
viço de qualidade, preço 
justo e pontualidade com 
nossos Clientes. Ligação 
e WhatsApp (67) 99130-
1039 Carlos Eduardo/ (67) 
99135-9779 Barboza

ELETRICISTA/ TÉCNICO 
CREDENCIADO

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

JSB GESSO
Trabalhamos com forros, 
sancas, molduras, paredes 
e placas de 3D. Serviço de 
Qualidade e capricho, para 
melhor atender nossos 
Clientes. E-mail: jsbges-
so@gmail.com .Ligação 
e WhatsApp (67) 99163-
3734 José 

MURILO E LUCIANA 
REFORMAS EM GERAL

Trabalhamos como eletri-
cista, pintor, encanador, 
pedreiro, e reformas em 
telhados. Para orçamen-
tos:  Ligação e WhatsApp: 
(67)99238-5838

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

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

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 

TOTTAL SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com câmeras 
de segurança, cerca elé-
trica, vídeo porteiro, inter-
fone, concertinas, travas 
elétricas, fechadura tetra, 
motor de portão, controles, 
centrais de alarme e pla-
cas de comando. Ligação 
e WhatsApp (67) 99917-
5055 Leandro

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

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Núme-
ro de casa decorado R$ 
80,00. Fone: 99293-9797 
Walter Moyses. ( WhatsA-
pp).

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

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

AVITEC SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com motor de 
portão, cerca elétrica, cha-
ve tetra, fechadura elétrica, 
trava elétrica, concertina, 
interfone, video- porteiro, 
alarmes e câmeras de se-
gurança. Sua satisfação em 
primeiro lugar. WhatsApp: 
(67) 99265-3610 

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em 
troca  gibi, revista, livro, 
CD ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773

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

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

JOSÉ FALCÃO MENSA-
GEM BREGA AO VIVO

Aniversários, despedidas 
e recepção. O único com 
triciclo helicóptero. Ligação 
e WhatsApp (67) 99217-
8613

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