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Baixa procura pela vacina contra gripe preocupa, 
por surtos em São Paulo e no Rio de Janeiro

Casos de influenza 
aparecem na Capital 
e nova cepa assusta

Oferta de carne deve cair e preços sobem no próximo ano no Estado

Sem discurso e com rápida cerimônia, 
André Mendonça toma posse no STF
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Cantora Pilar 
lança projeto 
“Ascenda”

“Inside Bonito”:
o e-book feito 
por moradores

Hoje tem o lançamento integral do projeto 
“Ascenda, uma Narrativa Visual e Sonora”, 
idealizado pela cantora e compositora Pilar. 
Ao longo dos três atos, Pilar percorreu uma 

jornada pessoal universal, que se inicia com a 
tentativa de pertencimento, a desconstrução 

das expectativas externas e o reencontro com 
a essência. O lançamento tem participações 
de Zeca Baleiro, Luan Otten, Marina Peralta, 

Dada Yute e Alexia Evellyn. Página C1
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Teto do INSS 
pode chegar a 
R$ 7.076,93 

em 2022

Municípios de MS 
abrem cadastro de 

vacinação de crianças 
contra COVID-19

Sorteio incentiva vacinaçãoSorteio incentiva vacinação

André Puccinelli 
desabafa, após 

suspeição de juiz: 
‘sou ficha limpa’

Grandes paulistas 
terão atuações 

distintas no mercado

Judoca obtém 
vaga na seleção 

feminina

Com a alta da inflação no 
país, o reajuste de aposenta-
dorias e demais benefícios do 

INSS (Instituto Nacional do Se-
guro Social) também deve subir. 

A nova previsão do governo 
para o INPC (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor) é de 
aumento de 10% em 2021.

Com isso, o teto do INSS, 
que é o valor máximo pago aos 
segurados, hoje em R$ 6.433,57, 
chegaria a R$ 7.076,93. Já o sa-
lário-mínimo, que é o piso dos 
benefícios do instituto, está em 
R$ 1.100 e iria para R$ 1.210, 

conforme consta na revisão do 
Ploa (Projeto de Lei Orçamen-
tária Anual) de 2022, enviada 

ao Congresso na última quinta-
-feira (9). Página A8

Campo Grande registrou 
os três primeiros casos da 
gripe H3N2, popularmente 
conhecida como influenza. 
Aliado ao surto da doença 
em outras regiões do país, 
como em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, e à baixa 

adesão à vacinação na 

rede pública, autoridades 
de Saúde estão em alerta 
e já começaram a solicitar 

vacinas e testagem para ga-
rantir o combate à doença. 
Enquanto isso, na rede par-
ticular, clínicas comemoram 

o incremento na procura 
de até 20% neste mês de 

dezembro, com imunizantes 
que chegam a custar até R$ 

120. Mesmo assim, a SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde) garante que ainda 

não há motivos para pânico 
e até mesmo descarta um 

possível “surto de gripe” no 
Estado. Página A5

Com 100 mil pessoas sem 
o calendário vacinal com-
pleto em Mato Grosso do 

Sul, a Fiems lançou a cam-

panha “Não vacile, vacine-
-se!”, que vai proporcionar 

sorteios de motos 0 km e até 
R$ 40 mil em vale-compras. 

Podem participar todos que 
se vacinarem com a pri-

meira ou segunda dose até 
10 de janeiro. Página A6

A Anvisa autorizou o uso da 
vacina produzida pelo consórcio 
Pfizer-BioNTech, a Cominarty, 
contra a doença, em crianças 

com 5 a 11 anos. Com isso, mu-
nicípios de Mato Grosso do Sul 

passaram a abrir cadastros 
de identificação prévia para 

planejar a vacinação contra a 
COVID-19, assim que receberem 
o aval do Ministério da Saúde. 
Conforme o o secretário muni-

cipal de Saúde, José Mauro Filho, 
será necessário esperar mais, 
pois um novo lote com as va-

cinas não está programado para 
chegar ao município. Página A6

O ex-governador André 
Puccinelli comemorou a de-
cisão da 5ª turma do TRF3 
(Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região), que declarou 

o juiz federal de Campo 
Grande, Bruno Cezar da 
Cunha Teixeira, suspeito 

em processo contra o ex-se-
cretário de Obras Edson Gi-
roto. A medida de suspeição 

também influencia outras 
decisões tomadas por ele, 

inclusive as que dizem res-
peito ao ex-governador. “Os 
magistrados por unanimi-
dade disseram que foi uma 

injustiça. Agora, aqueles que 
diziam ‘o André não pode 

ser candidato’ por causa da 
Justiça não precisam ter dú-
vidas, o André pode ser can-

didato porque é ficha 
limpa.” Página A3

Enquanto os jogadores 
dos times paulistas estão de 
férias, as diretorias de Co-

rinthians, Palmeiras, Santos 
e São Paulo trabalham no 
mercado de transferências 

para reforçar os elencos em 
2022. O Timão espera ter um 
faturamento maior por voltar 

a disputar a Copa Liberta-
dores. Por isso a diretoria 

vê margem para aumentar a 
folha salarial com reforços 
de peso. Já Tricolor e Peixe 
vivem situações financeiras 
mais complicadas, e têm ca-
rências em vários setores do 
elenco. O Alviverde é o que 
possui no momento o maior 
poder aquisitivo e deve abrir 
os cofres para trazer atletas 
tendo em vista, sobretudo, a 

disputa do Mundial de Clubes, 
em fevereiro. Página B1

A Confederação Brasi-
leira de Judô definiu de-

pois da Seletiva Nacional, 
em Pindamonhangaba (SP), 

realizada quarta-feira 
(15), a seleção feminina 
que representará o país 
no primeiro ano do ciclo 
Paris 2024. Depois de um 
longo dia de competição, 

14 atletas – 2 por categoria 
– foram classificadas para 
integrar a equipe principal. 
No peso pesado (+78 kg), 
a douradense Camila Ya-

makawa retorna à seleção 
principal e fechou o grupo 
de 18 judocas brasileiras 

na seleção 2022. Já a 
campo-grandense Aléxia 
Nascimento não teve a 

mesma sorte e ficou sem 
a classificação no peso li-

geiro (48 kg). Página B2

Valentin Manieri

Nilson Figueiredo

ESPORTES
Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   29°
Dourados      21°   35°
Corumbá                   21°             31°
Maracaju                   21°             36°
Ponta Porã                 20°             33°
Três Lagoas               23°            32°
Mundo Novo              22°   36°

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Chegamos a mais um final de ano - e esse 
especial para o agronegócio, que ao 
longo do período foi de extrema impor-

tância ao Brasil e para a economia brasileira, 
no auge da pandemia de COVID-19. E não 
é de hoje que o Agro brasileiro se destaca e 
surpreende. E de fato o Agro não para.

Ao longo da história, a nossa agricultura 
prosperou com empreendedorismo, coragem e 
muito trabalho. No entanto, foram as transfor-
mações tecnológicas - com ciência e pesquisa 
– que transformaram o Brasil em celeiro do 
mundo e potência na agricultura tropical.

Esse papel de alimentar a nossa popu-
lação, em adição de outros bilhões de seres 
humanos mundo afora, nos traz a responsa-
bilidade de abundância e qualidade! Produzir 
a custo aceitável, com sustentabilidade, quan-

tidade e qualidade, é missão para gigantes.
No quesito qualidade, é importante per-

seguirmos a missão de colocar na mesa dos 
nossos clientes um alimento o mais puro e 
saudável - e para isso a agricultura regene-
rativa e sustentável tem papel fundamental.

Hoje, graças a notável e emergente in-
dústria de produtos Biológicos e naturais, é 
possível combater pragas, doenças e reduzir 
a quantidade de fertilizantes, produzindo 
alimentos livres de resíduos. O uso da 
própria natureza para tornar a agricultura 
mais sustentável e mais rentável é ao mesmo 
tempo simples e brilhante!

A indústria biológica floresce e cresce a 
passos largos: os produtores rurais estão 
aceitando e utilizando mais e mais os pro-
dutos biológicos e naturais; as pessoas estão 

sendo treinadas no segmento e se trans-
formando em agentes de mudanças! Estes 
aspectos nos fazem crer que, nos próximos 
anos, o Brasil continuará a liderar e dar 
exemplo ao mundo todo em como produzir 
o melhor e o mais sustentável.

Nesse encerramento de ciclo, gostaria 
de deixar uma mensagem aos leitores, para 
reflexão: A saúde começa no solo e vai para 
a planta, colheita, armazenamento e mesa. 
E isso tudo não é “papo de ambientalista”, é 
real, rentável, possível e disponível! Hoje todos 
nós demandamos por mais saúde, equilíbrio 
e responsabilidade. E os biológicos já estão 
possibilitando tudo isso, hoje são REALIDADE!  
Abracemos esse novo mundo, bom para nós e 
para as gerações futuras.

E o melhor da vida a todos vocês em 2022!
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Editorial

Alimento: não basta produzir, 
precisa ser saudável

O coração das pessoas

Antonio C. Zem 

Gilberto Verardo

Claro que não me refiro ao órgão amado 
pelos cardiologistas. Mas do órgão 
metafórico do amor, da ternura, do 

afeto e da compaixão. Como não me dou ao 
luxo de ser poeta, escrevo coisas tangíveis 
sobre a realidade nua e crua, que eles ame-
nizam em sonetos. 

Por outro lado, o charme da pessoa 
neurótica é criar uma realidade paralela, 
porém em xérox, como forma de suportar 
o conflito entre o Eu individual e o Eu cole-
tivo. Os dois confusos dentro de um mesmo 
modelito de vida social.

Se antes este decadente modelo era parâ-
metro para se conduzir adequadamente na 
vida, hoje não mais. Então é melhor ir direto 
ao ponto e perguntar se há diferença entre o 
coração neurótico e o coração não neurótico? 
Penso que não. Eles sumiram de cena. Talvez 
os encontremos nas quermesses, dia dos na-
morados, Natal e Ano Novo e mais algumas 
datas destinadas a amolecer estes corações 
empedrados querendo ser hipermodernos. 
Mas, de qualquer forma, o coração das pes-
soas continua a dar lucro clínico e financeiro. 
Já o coração metafórico, permanece irre-
solvido. Não sabem lidar com intensidades. 
Quando elas ficam perigosas, costumam con-
fundir com ansiedade. Aí cometem o primeiro 
pecado. Ao invés de expressar o afeto, vão ao 
médico especialista. Tem gente que prefere 
se precaver e tomar um tarja azul para não 
abusar. Mas não é só a confusão entre o que é 
sentimento e o que é emoção  que amedronta 
o coração metafórico. É o receio de encarar 

e ver no que vai dar que o coloca numa 
cadeira de rodas emocional. Quer certezas 
sem dar um passo sequer. É bom que se diga 
que emoção envolve o corpo biológico com 
seus hormônios preferidos. Sentimento é um 
oásis no deserto frio e calculista em que nos 
transformamos por causa de duas bobagens: 
competição e sucesso. Emoção demais pode 
estressar. Sentimentos de menos pode de-
primir o tesão existencial. Simples assim. O 
coração que combate sempre vira pedra. O 
que sente, amolece todas as pedras do ca-
minho. Coração mole ou coração duro só tem 
um objetivo: evitar decepções. Cada um do seu 
jeito. No entanto, nos esquecemos que as tais 
decepções, na verdade, revelam o tamanho de 
nossas ambições afetivas e até existênciais.

Somos muito criativos para ganhar di-
nheiro e poder. Já para gostar de sentir, pau-
pérrimos. Nos acomodamos com as aparên-

cias, querendo transforma-las no diamante 
precioso do amor e do poder incondicionais.

Antigamente, o coração metafórico era 
uma ferramenta para derrubar muros in-
ternos e externos, visíveis e invisíveis. 
Aqueles construídos com uma argamassa de 
inveja e solidão, que mesmo sob disfarce de 
dia, a noite não consegue evitar o vicio de se 
defender com muros invisíveis a sua volta. 
Sem este coração, o mundo das pessoas 
congela as cores de tudo. The Wall never. 
Se você é durão ou durona, até quando vai 
conseguir ser uma pedra ambulante em 
meio a tanta desigualdade social, emocional 
e econômica? Quanto você aguenta ser in-
sensível a um olhar pedinte de afeto? Ser 
adversário do coração metafórico também 
é construir muros inúteis. Eles não te sal-
varão de pagar uma consulta especializada 
para saber do óbvio: sua patologia é medo 
das consequências do amor.

Para terminar essa conversa de cora-
ções durões ou afetivos,  melhor  lembrar 
do coração solitário. Pode estar cercado de 
outros corações, mas não interage emocio-
nalmente. Acho que resolveu ser um ermitão 
afetivo. Ele sempre tem uma boa desculpa 
para evitar o amor. Mas, o maior medo é o 
abandono afetivo. 

Uma das coisas que me toca muito, é ver ca-
chorrinhos abandonados, vagando a procura 
do seu antigo afeto ou tutor, como o pessoal 
da área chama os humanos domesticadores 
de tudo, incluindo do seu afeto. Por mais 
que tenha lutado para não perder seu afeto, 

Psicólogo e psicoterapeuta

É conselheiro em empresas do agronegócio 
nacional e internacional.  

O Brasil corre o risco de começar o 
ano de 2022 com duas epidemias 
simultâneas, a de COVID-19 e a de 

gripe (influenza A). A epidemia de gripe 
assola o Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória 
e se alastra para outras capitais e grandes 
centros urbanos, como de Campo Grande. 
Já temos três casos de influenza. 

Alguns fatores podem explicar o ce-
nário de disseminação da gripe. Infecto-
logistas apontam como causas do alas-
tramento da doença o relaxamento das 
medidas restritivas contra o novo corona-
vírus (que também reduziram a circulação 
de outros vírus respiratórios, como o da 
gripe), a baixa cobertura vacinal contra a 

influenza e o grande número de pessoas 
vulneráveis ao vírus. 

Normalmente, a gripe aparece entre 
os meses de abril e julho, na passagem 
do outono para o inverno. Na época mais 
fria do ano, as pessoas tendem a ficar 
mais próximas umas das outras e em am-
bientes fechados. Essas atitudes facilitam 
a transmissão dos vírus respiratórios. 
Uma epidemia de gripe às vésperas do 
início do verão é totalmente atípica.

Outro fator que favoreceu o avanço 
da gripe foi o baixo índice de imunização 
atingido pela campanha de vacinação 
deste ano. Segundo o Ministério da Saúde, 
menos de 80% do público-alvo (crianças, 

idosos e grávidas) tomou a vacina. Em-
bora a gripe seja menos agressiva que a 
COVID-19, ela é considerada uma doença 
grave, relacionada a uma alta taxa de 
hospitalizações e mortes. Os casos graves 
de COVID, que chegam aos hospitais, têm 
uma mortalidade de 25%, contra 12% e 
15% nos casos graves de influenza. 

Segundo a OMS, cerca de 650 mil pes-
soas morrem por ano no mundo vítimas 
de complicações relacionadas ao vírus 
da gripe. É importante mantermos o 
trabalho de conscientização, sobretudo 
com as festas de fim de ano, para evitar 
um cenário de entrarmos o novo ano com 
duas epidemias simultâneas.

Epidemias
É importante 

mantermos o trabalho 
de conscientização, 

sobretudo com as festas 
de fim de ano, para 

evitar um cenário de 
entrarmos o novo ano 
com duas epidemias

 simultâneas

Se você é durão ou durona, 
até quando vai conseguir ser 
uma pedra ambulante em meio 
a tanta desigualdade social, 
emocional e econômica? Quanto 
você aguenta ser insensível a 
um olhar pedinte de afeto?

mesmo o transferindo para um bichinho de 
estimação,  é inevitável não sentir falta da 
presença do afeto. Não seria o seu caso, né?



Planejamento
Legislativo estadual

Justiça
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Com decisão, 
processo da 
Lama Asfáltica 
recomeça a 
partir do zero

Prefeito analisará veto ou sanção de 172 
emendas incluídas no orçamento de 2022Deputados limpam pauta e 

aprovam 134 projetos no ano

Após suspeição de juiz, Puccinelli 
comemora: “sou ficha limpa”

Izaias Medeiros/CMCG

Valentin Manieri

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

 Candidatos?
As especulações de que o PSD tem pré- candidatos ao governo 

com a filiação do ex-juiz Odilon de Oliveira tem uma certa razão. 
O retorno do horário eleitoral pressupõe a obviedade de um 
partido, que vai mesmo disputar o projeto de governo, contar 
com partidos aliados, por conta de aumentar seu tempo de TV. 
Quando os dois são da mesma sigla isso não acontece. Portando 
a desconfiança de que o ex-juiz poderia na verdade ser um “ad-
versário ideal” tem lá seu fundo de procedência.

Especulações 
O presidente regional do PSB, Márcio França, que foi vice-

-governador do último mandato de Geraldo  Alckmin (2011-2018) 
e que deixou o PSDB, disse que a chance de o ex-governador se 
filiar à legenda e ser candidato a vice do ex-presidente Lula (PT) 
no ano que vem “é de 99%”.

Acordo
O acordo já estaria selado e envolveria a chapa Lula/Alckmin 

e as candidaturas de França ao governo paulista e do petista 
Fernando Haddad a uma vaga no Senado. 

Especulações I
Haddad que é pré-candidato ao governo de SP, não gostou e 

negou a informação no Twitter.

Pesquisa
De qualquer forma… O PT já encomendou pesquisas para 

medir qual seria o impacto de Alckmin como vice de Lula.

Ciro x Lula
A ação da PF teve uma primeira consequência: aproximar 

dois ex-aliados que há muito se bicavam. No Twitter, o ex-presi-
dente Lula (PT) se solidarizou com Ciro e Cid que, segundo ele, 
“tiveram suas casas invadidas sem necessidade” e “merecem ser 
respeitados”. Ciro usou a mesma rede para agradecer e reiterar 
que “estado policial de Bolsonaro é uma ameaça à democracia 
e a todos os democratas”.

Incômodo
Segundo Bela Megale de “O Globo”, a ação contra os Gomes 

causou incômodo dentro da PF. Delegados dizem que dificilmente 
uma operação de busca e apreensão encontrará provas quatro 
anos após a abertura do inquérito. “Esse modelo ‘lava-jatista’ de 
TV tem prejudicado a imagem da PF”, disse um deles. 

Reação
Ciro reagiu, negando as acusações e atribuindo a ação ao 

presidente Jair Bolsonaro (PL). “O braço do Estado policialesco 
de Bolsonaro, que trata opositores como inimigos a serem des-
truídos fisicamente, levanta-se novamente contra mim”, disse 
ele no Twitter. 

MP contra
 O Ministério Público Federal do Ceará foi contra as operações 

da PF, embora tenha concordado com as quebras de sigilos. Os 
procuradores dizem haver indícios de crimes de corrupção. 

Rayani Santa Cruz

O pré-candidato a governo 
André Puccinelli comemorou a 
decisão da 5ª turma do TRF3 
(Tribunal Regional Federal da 
3ª Região), que declarou o juiz 
federal da 3ª Vara de Campo 
Grande, Bruno Cezar da Cunha 
Teixeira, suspeito em processo 
contra o ex-secretário de 
Obras Edson Giroto. A medida 
de suspeição do juiz também 
influência em outras decisões 
tomadas por ele, inclusive as 
que dizem respeito ao ex-go-
vernador e de certa forma gera 
“efeito cascata”.

A determinação do cole-
giado do TRF3 foi publicada 
na terça-feira (16) por unani-
midade, e além de declarar a 
suspeição também afasta o juiz 
do julgamento dos processos 
da Operação Lama Asfáltica, 
que foi deflagrada em 2014 
pela Polícia Federal. Giroto 
era investigado por peculato, 
supostas fraudes em licitações 
durante a gestão de André 
Puccinelli, que também é réu 
em processos. 

Assim, o processo terá de re-
começar do zero e a ação deve 
ser encaminhada a outro juiz. 
Todos os atos, documentos, 
provas e o recebimento da de-
núncia do Ministério Público, 
serão anulados. 

“Os magistrados por unani-

A LOA (Lei Orçamentária 
Anual), que estima orçamento 
de R$ 4,798 bilhões para 
o próximo ano em Campo 
Grande, foi aprovada pelos 
vereadores ontem (16) com 
172 emendas parlamentares. 
As demandas para as áreas 
de esporte, lazer, cultura, 
educação, saúde e infraestru-
tura podem ser sancionadas 
ou vetadas pelo prefeito Mar-
quinhos Trad (PSD). Durante 
a sessão, os parlamentares 
fizeram apelo ao Executivo 
para que haja a sanção.

Os vereadores apresen-
taram 526 emendas e menos 
da metade foram consideradas 
aptas após análise técnica e 
jurídica. A LOA passou por 
dois turnos de votação e foi 
necessário que a realização 
de sessão extraordinária para 
finalização.

As 172 emendas totalizam 
R$ 171 milhões e representam 
8,2% dos valores disponíveis 
no Tesouro. As emendas são 
indicativas, ou seja, o Execu-
tivo pode acatar ou não. 

O presidente da Comissão 
de Orçamento e Finanças, 
vereador Betinho (Republi-
canos), foi relator do projeto 
e destacou que foi realizada 
audiência pública em 22 de 
outubro, a que a população 
compareceu junto de alguns 
secretários da gestão, e 
foram feitos pedidos diversos 
pelas associações de mora-
dores de diversos bairros de 
Campo Grande.

“Diversos bairros e as-

sociações apresentaram 
suas demandas e reclames 
para serem catalogados via 
emendas. As emendas foram 
escolhidas em conformidade 
com o orçamento municipal, e 
fontes de recursos disponíveis 
no valor de R$ 171 milhões sob 
o valor disponível de R$ 2,78 
bilhões no cofre. Se compa-
rado com a previsão orçamen-
tária de forma global, essas 
emendas representam apenas 
3,58%, dos R$ 4,78 bilhões 
previstos para o exercício 
financeiro de 2022.”

Betinho ainda ponderou 
que as emendas que supe-
rarem o limite de 30% seguirão 
para o chefe do Executivo a 
fim de serem incorporadas 
como indicações, caso haja 
superávit em recursos. 

O presidente da casa, vere-
ador Carlos Augusto Borges 
(PSB), disse que o Execu-
tivo deve fazer análises das 
emendas e publicar sobre a 
sanção ou veto em janeiro de 
2022.

Asfalto e infraestrutura
O vice-presidente da co-

missão de orçamento [respon-
sável pelo relatório da LOA], 
vereador Papy, afirmou que 
o trabalho foi intenso e orga-
nizado. “A produção da peça 
orçamentária foi organizada 
e a emenda que apresentei 
foi pela continuação da pavi-
mentação asfáltica da Ave-
nida Filinto Müller, na região 
do bairro Parati. E também 
nos bairros Riviera Parque 

No encerramento do ano le-
gislativo, os deputados da As-
sembleia Legislativa limparam 
a pauta e aprovaram ontem 
(16), em sessão mista, o total 
de 20 projetos, a maioria do 
Executivo. Em 2021, foram 429 
votações, que aprovaram 134 
projetos entre projetos de leis, 
de resoluções, de decreto legis-
lativo, de lei complementar e 
de emenda constitucional. 

Os últimos projetos apro-
vados do ano tratam, na 
maior parte, sobre medidas 
de redução dos impactos da 
pandemia nas atividades eco-
nômicas e nas finanças das 
famílias. Entre eles passou 
texto que reajusta em R$ 
100 o Mais Social, que vai 
aumentar de R$ 200 para R$ 
300 o benefício às famílias, 
e o também o projeto que 
modifica e reduz a Tabela de 
Taxas de Serviços Estaduais. 

Também foram aprovadas 
as condições especiais para 
o pagamento de multas apli-
cadas pelo Iagro (Agência 
Estadual de Defesa Sanitária 
Animal e Vegetal de Mato 
Grosso do Sul) e que  reor-
ganiza a estrutura básica do 
Poder Executivo e da carreira 
de servidores do Detran-MS 
(Departamento Estadual de 
Trânsito).

De acordo com o balanço 
apresentado pelo presidente, 
deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), foi apresentado um 
total de 9.439 proposições de 2 
de fevereiro a 16 de dezembro. 
O total de 72 projetos foi re-

jeitado e ainda tramitam na 
Casa de Leis 104 proposituras, 
somando um total de 316 pro-
jetos apresentados em 2021.

O presidente da Assem-
bleia, deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), destacou que encerra 
o ano legislativo com o dever 
cumprido. “Com o espírito na-
talino aí, fechamos o ano com 
recordes de trabalho dos 24 
deputados e deputada. Apro-
vamos todos os projetos de 
cunho social do Poder Execu-
tivo e esse relatório expressa 
nosso compromisso, de que o 
Parlamento trabalhou incan-
savelmente este ano. Agradeço 
também a todos os departa-
mentos dessa Casa de Leis, 
quero desejar um fim de ano 
maravilhoso e que a gente 
volte com as forças renovadas, 
relembrando que mesmo com 
posições controversas, o 
respeito impera nessa casa. 
Agradeço também a todos os 
poderes e a todas as comissões 
da Alems, em nome da CCJR 
‘incansável’, que fazem com 
que nosso trabalho esteja em 
outro patamar”, discursou o 
presidente Paulo Corrêa.

Mara Caseiro (PSDB), líder 
do governo, aproveitou para 
agradecer o empenho dos par-
lamentares. “Foi um ano ainda 
de lutas, mas quero agradecer 
toda a receptividade que ti-
veram comigo. Toda a Mesa 
Diretora pela compreensão, 
meu muito obrigada aos servi-
dores e deputados. Ao governo 
do Estado pela oportunidade 
de liderança”, destacou. (RSC)

Ex-governador 
André Puccinelli 
desabafou após 
decisão do Tribunal 
Regional Federal

midade disseram que foi uma 
injustiça e deram a suspeição 
ao juiz por ele ter cometido 
ilegalidades. É mais grave, 
por exemplo, do que o caso 
do Moro [ex-juiz] que foi em 
decorrência de intervenção po-
lítica. No meu caso, ele proibiu 
a apresentação de provas, 
proibiu a gente fazer perícia 
para demonstrar que estava 
correto, proibiu o contradi-
tório e foi inquisidor no lugar 
do Ministério Público. Então, 
essas quatro ilegalidades fez 
com que houvesse uma injus-

tiça, e ele não foi imparcial. 
Nenhum juiz pode fazer isso. 
Os magistrados disseram para 
que substitua o juiz para um 
imparcial, e que se faça justiça. 
Então, todos os atos foram 
anulados por conta dessas ile-
galidades”, disse Puccinelli.

Puccinelli afirma que, ao co-
meçar tudo de novo, o novo juiz 
vai verificar inclusive, “se tem 
cabimento acatar a denúncia”. 
“Pode ser que a denúncia se-
quer seja acatada. E supo-
nhamos que o novo juiz aceite, 
vai abrir processo investiga-

tório e vai ser permitido que eu 
faça perícia, produza provas e 
apresente documentos.”

Para André, a decisão favo-
rável a Giroto “praticamente o 
inocenta”, já que ele também 
teve processos e determinações 
feitas pelo juiz. “Agora, aqueles 
que diziam ‘o André não pode 
ser candidato’ por causa da 
Justiça não precisam ter dú-
vidas, o André pode ser candi-
dato porque é ficha limpa.”

Nota de Giroto
O ex-deputado Edson Giroto 

se manifestou sobre o assunto 
por meio de nota oficial:

“A defesa do ex-deputado 
Edson Giroto, representada 
pelos advogados Daniel 
Bialski, Guilherme Pereira 
Gonzalez Ruiz Martins e Victor 
Bialski, ressalta que ‘feliz-
mente’ o TRF reconheceu a 
suspeição e falta de imparcia-
lidade do juiz na condução da 
causa. A decisão se expandirá 
a outros processos da mencio-
nada operação. Vale destacar 
que a decisão muito bem evi-
dencia o que a defesa sempre 
defendeu: a parcialidade do 
juiz de causa. O juiz ‘passou a 
conduzir a causa sem a neces-
sária equidistância dos pontos 
de vista acusatório e defen-
sivo, dificultando a atividade 
probatória da defesa e agindo 
com rigor por vezes excessivo. 

O juiz assumiu postura 
inquisitorial e acusatória na 
condução do caso, denotando 
a sua falta de imparcialidade 
para processar’. A postura na 
audiência não foi fato isolado. 
Agora, a defesa espera a re-
novação dos atos processuais, 
justamente para poder provar, 
perante um juiz imparcial, que 
o cliente é inocente”, diz a nota.

Na última sessão deste 
ano, os vereadores 
aprovaram o orçamento 
para o município

e Rancho Alegre que pre-
cisam urgente da drenagem 
e do asfalto. Queremos que 
o Executivo perceba que são 
solicitações e reivindicações 
dos próprios moradores, e é 
importante que se dê o aval.”

O vereador Ayrton Araújo 
(PT) afirmou que apresentou 
emenda para asfalto no bairro 
Itamaracá. “Colabore com 
esta casa prefeito, e que essas 
obras venham a acontecer. 
Agora, cabe ao Executivo e 
não mais à casa. E vamos 
cobrar.”

Clodoílson Pires (Po-
demos) diz que as emendas 
fazem diferença na vida da 
população. “Este ano foi de 
muito trabalho nos bairros e 
gabinete. Acredito que prin-
cipalmente a unidade da casa 
fez com que Campo Grande 
pudesse ter o melhor.”

O vereador Edu Miranda 

(Patriota) solicitou R$ 1 mi-
lhão para reformar os Cras 
(Centros de Referência de As-
sistente Social). 

Zé da Farmácia (Podemos) 
pediu asfalto e drenagem 
no bairro Nashiville, assim 
como outros parlamentares 
que citaram bairros como 
Oliveira, Serradinho e obras 
de academias ao ar livre em 
regiões de praças.

O vereador Ronilço Guer-
reiro (Podemos) pediu re-
cursos para aquisição de livros 
didáticos ou paradidáticos 
de autores com domicílio em 
Mato Grosso do Sul, reforma 
e adequação da Biblioteca do 
Horto Florestal, construção do 
Centro de Referência de Assis-
tência Social em Tecnologia 
(Crastec) do Jardim Seminário 
e criação da Casa do Artesão 
no Aeroporto Internacional de 
Campo Grande. (RSC)
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Projetos Fim de governo

Supremo

Cerimônia teve presença de Bolsonaro e presidentes dos demais Poderes

Senado aprova proposta 
do governo que restringe 
tatuagens na Marinha

André Mendonça toma posse no STF 
em cerimônia a jato e sem discurso

Governador Reinaldo 
Azambuja durante 
reunião com todo 
o secretariado
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IVAN VALENTE (PSOL-SP), deputado, sobre a tentativa de integrantes da 
base do governo de pautar projeto que libera caça

Bolsonaro desconsidera o impacto a 
animais silvestres, muitos em risco de 
extinção. Está ao lado da destruição

Discurso
A chance de ter havido uma interferência ou pedido de Jair 

Bolsonaro na operação que realizou buscas em endereços 
de Ciro e Cid Gomes é praticamente zero, dizem delegados 
experientes, incluindo críticos do presidente e da atual gestão 
da PF. A leitura é a de que, desde sempre, a classe política 
busca teorias da conspiração para justificar investigações que 
sofrem, tática que encontra campo fértil sob Bolsonaro, que age 
há três anos para tentar fragilizar as instituições.

Tarde
A investigação, sobre fatos de 2010 a 2013, teve início em 

2017 e é conduzida por um delegado do Ceará, com autonomia 
para traçar sua linha de apuração. Não é a primeira, nem será 
a última, operação deflagrada sobre episódios ocorridos há 
muito tempo. O pedido passa pelo Judiciário, que autorizou as 
medidas.

Veja lá 
Se uma interferência está descartada, também não se risca a 

possibilidade de ter havido excesso ou de o caso ser frágil, com 
poucos indícios para sustentar uma busca. A cúpula da PF, por 
exemplo, classificou a ação como lava-jatista, no sentido, dizem 
eles, de ser midiática e ter escolhido diligências ostensivas 
antes de outras mais básicas.

Palco 
Apesar disso, no entanto, as declarações de Ciro Gomes 

foram consideradas oportunistas dentro da polícia. O pré-
candidato culpou o “Estado policial” de Bolsonaro por ter sido 
alvo de buscas.

Narrativa 
Dirigentes lembram que, como revelou o Painel, o presidente 

da República foi intimado nesta semana a depor no inquérito de 
fake news e, há alguns dias, Josimar Maranhãozinho (PL-MA) 
sofreu buscas logo após Bolsonaro se filiar à sigla de Valdemar 
Costa Neto.

Da toga 
O juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida, que autorizou 

as buscas já sofreu uma censura do TRF-5 (Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região) por dar voz de prisão de maneira 
arbitrária.

Particular 
Em 2017, o magistrado determinou a condução de um 

servidor do Detran do Ceará à delegacia após problemas no 
sistema do órgão impedi-lo de fazer a transferência do registro 
de um carro.

Pode falar 
No mês passado, em um caso julgado por ele, Almeida 

proferiu uma sentença na qual absolveu um homem que negou 
a existência do Holocausto e sugeriu que a peste negra e a 
COVID-19 foram provocadas por judeus.

A lei 
A vereadora Janaína Lima (Novo) prestou depoimento, 

nessa quarta (15), no inquérito aberto para apurar a suposta 
agressão à colega de partido Cris Monteiro durante votação na 
Câmara dos Deputados de São Paulo.

Foi ela 
A parlamentar disse que o desentendimento começou por 

causa do tempo de fala e disse ter tentado se esquivar de Cris 
Monteiro, mas foi cercada e encurralada. O argumento da 
vereadora é de que teria atuado em legítima defesa.

Nego 
 Janaína Lima rebateu as afirmações sobre o vídeo gravado 

logo após o ocorrido em que não aparecem as marcas da 
agressão apresentadas posteriormente por ela na delegacia. 
A vermelhidão no peito, disse, surgiu “após 2 ou 3 horas”. A 
vereadora também entregou um laudo técnico e neurológico 
para demonstrar ter epilepsia.

Na lista
Zenaide Maia (Pros-RN) é uma das parlamentares na mira 

do Partido dos Trabalhadores para aumentar a bancada no 
Congresso. O interesse do PT em filiar a senadora circulou 
na festa de comemoração da chegada de Fabiano Contarato 
(PT-ES). O evento ocorreu no restaurante da Tia Zélia, reduto 
petista em Brasília, e teve mocotó com farofa e banda de forró.

Luta 
A Central de Movimentos Populares vai realizar no dia 21 

de dezembro uma série de marchas simultâneas na cidade 
de São Paulo contra a carestia e por emprego e comida. 
Segundo Raimundo Bonfim, coordenador-geral da CMT, os atos 
ocorrerão em vários bairros e na região central da capital.

Crise
 Estão confirmados atos em dez locais próximos de 

supermercados. A escolha, diz Bonfim, é para mostrar que há 
comida, mas falta condições aos cidadãos para comprá-la. 

O plenário do Senado 
aprovou ontem (16) projeto 
de lei que abre a possibili-
dade de inclusão de novos 
cursos no sistema de edu-
cação naval, para a for-
mação de oficiais e praças 
da Marinha do Brasil, e 
que também restringe a 
possibilidade de os alunos 
manterem tatuagens.

A proposta foi aprovada 
de maneira simbólica pelos 
senadores. Como já havia 
recebido aval na Câmara 
dos Deputados, segue di-
reto para a sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

O projeto de lei, de au-
toria do Executivo, prevê 
que os alunos da Marinha 
não possam usar tatuagens 
que façam referência a ide-
ologias terroristas ou extre-
mistas que sejam contra as 
instituições democráticas, 
que façam alusão a vio-
lência, criminalidade, a 
ideia ou ato libidinoso, dis-
criminação ou preconceito 
de raça, religião, sexo ou 
origem.

As tatuagens também 
não podem configurar um 
ato ofensivo às Forças Ar-
madas. O projeto de lei 
também veda que os alunos 
do sistema naval tenham 
tatuagens na região da ca-
beça, no rosto e no pescoço 
que comprometam a se-
gurança do militar ou das 
operações.

O relator do projeto no 
Senado, Marcos do Val (Po-
demos-ES), ex-instrutor da 
Swat, manteve em seu texto 
final a visão do projeto 

original a respeito das tatu-
agens. Afirmou em seu re-
latório que militares devem 
primar pela “boa apresen-
tação pessoal”.

Afirma ainda que esse 
item do projeto não fere de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal, que definiu que 
editais de concurso público 
não podem estabelecer res-
trição a pessoas com tatu-
agem, salvo em situações 
excepcionais em razão de 
conteúdo que viole valores.

“O precedente men-
cionado é no sentido de 
que exigências previstas 
no edital serão possíveis, 
desde que previstas em lei 
em sentido formal, motivo 
pelo qual se propõe a alte-
ração do referido disposi-
tivo pela presente propo-
sição”, afirma o relator em 
seu texto.

Idade para concurso
O projeto de lei aprovado 

também acrescenta cursos 
de graduação de praças, 
de qualificação técnica es-
pecial para praças e de 
aperfeiçoamento avançado 
para praças no sistema de 
educação naval.

A proposta também al-
tera limites de idade para 
ingresso na Força por 
meio de alguns concursos. 
Devem, por exemplo, ter no 
máximo 35 anos de idade os 
candidatos para o concurso 
de ingresso para o corpo de 
saúde da Marinha, para o 
corpo de engenheiro e para 
o quadro técnico do corpo 
auxiliar. (Folhapress)

Rayani Santa Cruz

O governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) afirmou, 
durante reunião geral com o 
secretariado, que as contas fi-
carão em dia e o próximo go-
vernante não terá dificuldades.

Reinaldo avaliou o desem-
penho de cada área da admi-
nistração e se mostrou otimista 
com a execução de 88% das en-
tregas previstas nos contratos 
de gestão de 2021, mas alertou 
que em razão do ano eleitoral 
a equipe deve focar no cumpri-
mento das metas e contribuir 
para que a transição seja mar-
cada pela responsabilidade. 

“Mato Grosso do Sul foi além 
do equilíbrio, alcançou condi-
ções para avançar mais, saindo 
da condição de negativado a Es-
tado com solidez fiscal, perma-
necendo de pé tanto no período 
da retração econômica, entre 
2015 e 2016, quanto na crise 
pandêmica. A responsabilidade 
na gestão fez com que MS recu-
perasse não só a capacidade de 
investir, mas também de alocar 
recursos com aval da União.”

Azambuja repetiu que, na es-
cala de riscos, o Estado saiu da 
letra “C” e caminha para a letra 
“A”, que permite a captação de 
recursos com aval da União 
e avança para a classificação 
que assegura empréstimos a 
juros baixos. Segundo ele, no 
período de sete anos o com-

prometimento da receita caiu 
de 96,47% para 46,3%. Para 
avaliar a solidez fiscal, são ana-
lisados, entre outros quesitos, a 
liquidez (pagamento das contas 
em dia), poupança (reservas), 
capacidade de investimentos e 
execução orçamentária.

Para o governador, os indica-
dores da gestão fiscal, investi-
mentos em infraestrutura e ca-
pacidade de endividamento são 
fatores que garantiram que MS 
se posicionasse entre os estados 
mais competitivos do país. “Cabe 
agora, a todos nós (governador 
e secretários) cumprir o nosso 
papel, perseguir no cumprimento 
das metas, implementar os pro-
jetos e concluir os processos 
de licitação até abril de 2022, 
quando começam as restrições 
do período eleitoral”, disse.

O governador ainda cobrou 
“um olhar crítico” da equipe, 
destacando que o Estado ainda 
tem plenas condições de exe-
cutar muitas ações no último 
ano de gestão.

“Assumimos em 2015 e era 
preciso promover grandes mu-
danças, inclusive de atitudes, 
para tornar Mato Grosso do 
Sul um Estado competitivo e 
capaz de atender as demandas 
de nossa gente”, finalizou ele, 
que complementou destacando 
a política fiscal, o ambiente 
de confiança aos investimentos 
privados e o impacto das me-
didas sociais do governo.

Ex-ministro da Justiça 
André Mendonça assina 
termo de posse como 
novo membro da corte 

Folhapress

O ex-advogado-geral da 
União e ex-ministro da Jus-
tiça André Mendonça tomou 
posse nessa quinta-feira (16) 
como ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal). Ele 
é o segundo indicado do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) a 
assumir um assento no prin-
cipal tribunal do país.

Em uma cerimônia que 
contou com a presença do chefe 
do Executivo e dos presidentes 
dos demais Poderes, Mendonça 
fez o juramento de cumprir a 
Constituição e não discursou.

Em uma breve fala, o presi-
dente do STF, Luiz Fux, leu o 
currículo de André Mendonça 
e deu as boas-vindas ao novo 
ministro. Além disso, agra-
deceu a presença do chefe 
do Executivo e das demais 
autoridades presentes.

Como não apresentou o 
cartão de vacinação, o presi-
dente teve de testar para coro-
navírus para poder entrar na 
corte. Durante toda a cerimônia, 
usou máscara, assim como 
todos os demais presentes.

Como Gilmar Mendes, o de-
cano da corte, não estava pre-
sente, coube a Ricardo Lewan-
dowski, segundo mais antigo, 
e a Kassio Nunes Marques, o 
mais novo integrante do tri-
bunal, acompanharem Men-
donça até a assinatura do termo 
de posse. Além de Gilmar, a 
ministra Cármen Lúcia também 
não esteve na cerimônia.

O escolhido de Bolsonaro 
assumirá a vaga deixada em 
julho por Marco Aurélio, que 
se aposentou porque atingiu 
os 75 anos, idade limite para 
integrar o STF.

Histórico
Mendonça é pós-graduado 

em direito pela UnB (Univer-
sidade de Brasília) e tem dou-
torado em Estado de direito e 
governança global e mestre 
em estratégias anticorrupção 
e políticas de integridade pela 
Universidade de Salamanca, 
na Espanha.

Nascido em Santos (SP), 
Mendonça integra a AGU desde 
2000, quando encerrou sua ati-
vidade como advogado concur-

sado da Petrobras (1997-2000). 
No governo de Michel Temer 
(MDB), foi corregedor na gestão 
de Fabio Medina Osório como 
advogado-geral.

Em outubro de 2002, publicou 
no jornal “Folha de Londrina” um 
artigo otimista sobre a eleição 
de Lula. No texto, intitulado “O 
povo se dá uma oportunidade”, 
Mendonça afirma que “o Brasil 
cresceu e seu povo amadureceu, 
restando consolidada a demo-
cracia não só porque o novo pre-
sidente foi eleito pelo povo, mas 
porque saiu do próprio povo”.

Conheceu Bolsonaro em 21 
de novembro de 2018, no mesmo 
dia em que foi escolhido para 
comandar a AGU. A conversa, 
no gabinete da transição no 

CCBB (Centro Cultural Banco 
do Brasil) de Brasília, durou 
cerca de 40 minutos.

No Governo Bolsonaro desde 
o primeiro dia, Mendonça apa-
drinhou a indicação de Milton 
Ribeiro, também pastor pres-
biteriano, para chefiar o Minis-
tério da Educação.

Em abril de 2020, Mendonça 
deixou o comando da Advocacia-
-Geral da União para assumir 
o Ministério da Justiça após a 
saída do ex-juiz Sergio Moro.

À frente da pasta, foi alvo de 
críticas por ter pedido a abertura 
de inquéritos contra críticos de 
Bolsonaro. Depois, em uma nova 
reforma ministerial, Mendonça 
retornou à AGU, onde ficou até 
ser indicado ao STF.

Governador diz que vai concluir 
gestão com as contas em dia
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Após três casos da nova gripe na Capital, clínicas particulares sentem alta de 20% na busca pela imunização

SES descarta surto de H3N2, mas alerta que 
cobertura vacinal segue abaixo do recomendado

Vacina na rede particular 
chega a custar R$ 120

Mesmo que a vacinação 
contra a gripe siga libe-
rada para toda a população 
acima de 6 meses de idade 
na rede pública, a vacina 
da gripe na rede privada de 
Campo Grande pode variar 
de R$ 80 a R$ 120. 

Segundo o gerente admi-
nistrativo da clínica de imu-
nização Imunitá, Cristóvão, 
afirma que nos últimos três 
meses houve um aumento de 
20% na procura. 

“Percebemos que a pro-
cura está bem elevada em 
dezembro, que costuma ser 
uma época atípica de imu-
nização dessa doença. No 
entanto, este aumento na de-
manda é decorrente do que 
está ocorrendo em outros es-
tados como Rio de Janeiro”, 
disse, se referindo ao surto 
da nova influenza.

Já na Clínica Sabin du-
rante todo o ano de 2021 
houve uma queda na pro-
cura da vacina da gripe por 
conta do tempo de espera 
de 15 dias entre a vacina 
da COVID-19 e suas demais 
doses de reforço. 

“Muitas pessoas optaram 
pela vacina da COVID-19 e 
não tomaram a da gripe. Em 
dezembro houve um pequeno 
aumento da vacina gripal”, 
revela. Vale lembrar que o 
intervalo entre uma vacina 
e a outra é de 15 dias.

Com sintomas semelhantes aos da COVID-19, a gripe geralmente causa 
febre, dores de cabeça, tosse seca, fadiga, dores musculares, dor de garganta 
e calafrios. Em casos graves, pode levar a complicações que podem ser 
fatais. Entre as principais formas de prevenção, podemos destacar:

• Vacinação;
• Lavar sempre as mãos com água e sabão, principalmente 
antes das refeições;
• Uso de máscara;
• Cobrir boca e nariz ao tossir e espirrar;
• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos, 
talheres e garrafas;
• Evitar ambientes com grandes aglomerações;
• Manter ambientes ventilados;
• Evitar contato com doentes;
• Adotar hábitos de alimentação saudáveis e a ingestão de líquidos.

Sintomas e formas de evitar o contágio

Após surto da doença em 
São Paulo, Campo Grande 
confirma os três primeiros 
casos da influenza

Valentin Manieri

Suelen Morales e Isabela Assoni

O ano ainda não acabou e 
com ele surge uma nova pre-
ocupação: o aparecimento de 
casos da gripe (H3N2) em Mato 
Grosso do Sul. Conhecida po-
pularmente como influenza, já 
se tornou epidemia em outros 
estados brasileiros, como no 
Rio de Janeiro e em São Paulo. 

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde) confirmou 
três casos em Campo Grande 
nesta semana. Apesar disso, 
a SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) garante que não há 
motivos para pânico e descarta 
“surto de gripe” no Estado, 
apontando a vacinação como 
o melhor caminho para a pre-
venção contra a doença.

De acordo com o titular da 
Sesau, José Mauro Filho, foi 
feita uma solicitação ao Mi-
nistério da Saúde para o envio 
de doses da vacina contra a 
influenza H1N1. “Precisamos 
abordar esse tema com cuidado, 
pois a população já está sensível 
em razão da COVID-19. Não há 
na Capital o diagnóstico de um 
surto da gripe, o que existem 
são alguns casos da variante 
H3N2, que é um outro tipo de 
vírus, e nós ainda estamos ana-
lisando esses dados”, garante. 

Com a cobertura vacinal da 
gripe abaixo do recomendado 
pelo Ministério da Saúde, a SES 
informa que o grupo das ges-
tantes tem 63,1% de cobertura 
vacinal, nos indígenas a taxa é 
de 64,6%, em idosos de 71,5%, 
dos trabalhadores em 72,5% e 

em crianças a imunização está 
acima do esperado, com 92,2%. 

“Alguns índices são conside-
rados satisfatórios, mas os mu-
nicípios precisam intensificar 
as ações de cobertura vacinal, 
considerando que são respon-
sáveis pelas estratégias de va-
cinação”, ressaltou a secretaria. 

O estudante Fernando de 
Carvalho, 22, que não tomou a 
vacina contra a gripe, conta que 
apresentou sintomas gripais 
após frequentar uma festa na 
Capital.  “Fui a uma festa na 
sexta-feira (10) e no domingo 
(12) comecei a ficar doente, com 
a garganta um pouco irritada 
e a noite meu corpo estava 
fervendo. Li vários relatos no 
Twitter de pessoas que es-
tavam na mesma festa que eu 
e que também estavam com 
dor de garganta e cansaço. Fui 
ao médico na segunda (13), 
testei negativo para COVID-
19, mas eu piorei e cheguei a 
ter febre de 39,6ºC, fui para 
outro hospital e o médico disse 
que estava tendo um surto em 
Campo Grande”, relatou.

O secretário José Mauro 
explica que a ausência da co-
bertura vacinal para toda a 
população é um problema. “A 
vacina da gripe, diferentemente 
da vacina da COVID-19, abrange 
grupos específicos como idosos, 
crianças e profissionais da 
saúde, e somente o que sobra é 
destinado a toda a população. 
Depois temos a oferta dessa 
vacina na rede privada. Então 
a cobertura vacinal não alcança 
toda a população”, frisou.

No mês de novembro de 
2020 foram notificados 121.683 
casos suspeitos da influenza, 
sendo que no mesmo período 
em 2021 registramos 128.688 
notificações. Porém, em casos 
confirmados houve uma queda 
de 23%, já que em 2020 foram 
92.545 pessoas confirmadas 
e de novembro até o dia 7 de 
dezembro de 2021 foram 83.202 
notificações. 

Segundo a Sesau, os pri-
meiros casos de influenza foram 
registrados no dia 16 de de-
zembro. “Chegou ao conheci-
mento os primeiros casos con-
firmados, sendo que um deles é 
de paciente do Rio de Janeiro”, 
informou em nota.

A Sesau também adiantou 
que está providenciando testes 
de gripe e observando a preva-
lência da doença na Capital.
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Serra do Amolar

Programa vai sortear motos 0 km e até R$ 40 mil em vale-compras

Com mais de 100 mil sem vacinação, Fiems 
lança campanha “Não Vacile, vacine-se!”  

Programa Felinos Pantaneiros instala radio-
colar em onça-pintada para monitoramento

Aline Araújo

Agora as nascentes dos 
rios Prata e Formoso, nas ci-
dades de Bonito e Jardim, são 
consideradas APPs (Áreas de 
Preservação Permanente). 
Um passo importante para a 
preservação dos rios da re-
gião conhecida por ser refe-
rência em ecoturismo. Após 
aprovação por unanimidade na 
Assembleia Legislativa, a lei foi 
publicada do Dário Oficial de 
ontem (16). A área demarcada 
corresponde a 13.659 hectares. 

Segundo a Semagro (Secre-
taria de Estado de Meio Am-
biente, Desenvolvimento Eco-
nômico, Produção e Agricultura 
Familiar), um amplo estudo foi 
feito pelo Imasul (Instituto de 
Meio Ambiente de Mato Grosso 
do Sul), com participação das 
prefeituras de Bonito e Jardim, 
do Ministério Público e da Fa-
masul, e serviu de base para a 
formatação do projeto.

Em 2018 as águas crista-
linas da região foram tomadas 
pela lama, as fortes chuvas da 
época agravaram a situação, 
e o fato chamou atenção para 
o cuidado com a questão am-
biental no local conhecido por 
suas belezas naturais, já que 
os rios correm risco de assore-
amento por conta do desmata-
mento de matas ciliares para 
produção agrícola.

Ambientalistas alertam que 
essas áreas deveriam ser man-

tidas, justamente para servir 
como meio de impermeabili-
zação da água da chuva. Sem 
essa proteção, a água escorre 
junto com o barro para as 
águas cristalinas.

Evitar que isso ocorra nova-
mente foi um dos fatores que 
impulsionaram a criação das 
novas APPs. Para ser possível, 
o trabalho teve como base os 
dados do Cadastro Ambiental 
Rural, preenchido pelos pró-
prios produtores rurais da re-
gião, que agora devem ter o 
compromisso de evitar a utili-
zação do solo em áreas inade-
quadas.

Para a prefeita de Jardim, 
Clediane Areco Matzenbacher, 
a lei favorece a todos. “É de 
suma importância preservar os 
nossos banhados e os proprie-
tários não terão desvantagens. 
Eles vão poder contribuir com 
todo o bioma sem levar prejuízo 
nenhum. É a nossa forma de 
colaborar e fazer algo pensando 
na preservação”, comentou. 

Em nota, a Semagro 
também informou que para 
definir o local de preservação 
permanente foram percorridas 
todas as áreas de banhado dos 
dois rios e assim foi possível 
estabelecer um marco físico. 
“Estamos pensando na pre-
servação do meio ambiente e 
no desenvolvimento da ativi-
dade turística com sustenta-
bilidade”, afirmou o secretário 
Jaime Verruck.

A ACICG (Associação Co-
mercial e Industrial de Campo 
Grande) realiza hoje (17) a pas-
seata “Liga Antimosquito”, na 
região central. A expectativa é 
de que a caminhada comece às 
9h, partindo da ACICG, na Rua 
15 de Novembro, e percorra 
as vias 14 de Julho, Marechal 
Rondon e 13 de Maio; o encer-
ramento ocorrerá na Praça 
Ary Coelho. 

Durante o percurso, os par-
ticipantes estarão munidos de 
faixas e cartazes e realizarão a 
entrega de folhetos com orien-
tações sobre como eliminar 
possíveis criadouros do inseto. 
A expectativa é de reunir mais 
de 250 pessoas, entre servi-
dores públicos, empresários 
e colaboradores do comércio.

Conforme o presidente 
da Associação Comercial, 
Renato Paniago, as doenças 
causadas pelo Aedes aegypti
geram estragos em cadeia. 
“Essas doenças levam a afas-
tamentos no trabalho, preju-
dicam a renda das famílias e 
acarretam perda da produti-

vidade das organizações. As 
micro e pequenas empresas 
são as mais prejudicadas”, 
alerta Paniago.

Desenvolvida em 2017, a 
“Liga Antimosquito” é uma 
iniciativa da ACICG para in-
centivar que o setor empresa-
rial some esforços no combate 
aos focos do transmissor de 
dengue, zika vírus e chikun-
gunya. “Este ano, a campanha 
terá como ação principal a 
caminhada na região central 
para alertar a população sobre 
a importância de medidas que 
ajudem a evitar o surgimento 
de casos dessas doenças”, ex-
plicou o presidente da ACICG.

Ao longo dos anos a “Liga 
Antimosquito” incentiva as 
empresas a organizar interna-
mente com seus colaboradores 
ações de combate ao Aedes 
aegypti. Entre as medidas 
desenvolvidas em anos an-
teriores estão: a disponibili-
zação de material publicitário 
informativo, folhetos, treina-
mentos com agentes de saúde 
e blitze. (MP com assessoria)

Meio ambiente

Conscientização 

Nascentes dos rios Prata e 
Formoso são reconhecidas 
como áreas de preservação

Associação comercial realiza 
carreata contra Aedes aegypti

fazer o manejo adequado e, in-
clusive, das espécies em prol 
da sua conservação”, pontua.

Fernandes lembra, ainda, 
que essa instalação de radio-
colar é muito simbólica por 
acontecer no mesmo lugar 
onde houve a captura da 
primeira onça-pintada a re-
ceber um colar de monito-
ramento, na RPPN Acurizal, 
grande Reserva da Biosfera, 
ainda na década de 1970. 
“Ela aconteceu no mesmo 
local, hoje gerida pelo IHP. 
Lá, foi o palco para a insta-
lação do primeiro radiocolar 
em onça, capitaneada por 
George Schaller. Estar aqui, 
décadas depois, instalando 
mais um radiocolar é dar 
continuidade ao legado de 
George Schaller. É um prazer 
para a equipe”, resume o bió-
logo sobre a emoção.

O Guató é a primeira onça-
-pintada capturada para ins-
talação do radiocolar na Serra 
do Amolar pelo IHP. Na região, 
porém, já mora Joujou, que é 
monitorada via GPS. Joujou 
foi uma das vítimas dos in-
cêndios de 2020 e recebeu o 
colar após o tratamento ser 
encerrado. O macho, à época, 
foi solto na Serra do Amolar. 
(Com assessoria)

era chegar aos números 
que temos hoje”, disse o 
secretário.

Sobre a continui-
dade da aplicação da 
vacina contra a COVID-19 em 
crianças, José Mauro explicou: 
“O Ministério da Saúde precisa 
estabelecer a regra. Estamos 
aguardando a resposta da An-
visa a respeito da vacinação 
de crianças de 5 a 11 anos. Se 

a liberação ocorrer, imediata-
mente começaremos a imu-
nização em Campo Grande”, 
concluiu ele, que reforçou que 
será necessário esperar ainda 
pela chegada de um novo lote 
dos imunizantes.

iniciativa vai permitir 
que as pessoas 
completem o esquema 
vacinal no Estado

Fotos: Nilson Figueiredo

A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu 
ontem (16) o cadastro de identificação prévia 
para a vacinação contra COVID-19 de crianças 
de 5 a 11 anos. O calendário para atendimento 
desse público ainda deverá ser definido. A Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da 
vacina produzida pelo consórcio Pfizer-BioNTech, a 
Cominarty, contra a doença em crianças. 

 Segundo a Anvisa, a dose da vacina será diferente 
daquela utilizada para pessoas a partir de 12 anos. 
Os frascos também terão cores distintas para evitar 
erros na aplicação. O município ainda deverá 
aguardar posicionamento do Ministério da Saúde 
para iniciar a vacinação neste público.

O acesso para o cadastro é feito pelo site: vacina.
campogrande.ms.gov.br, por meio de qualquer 
dispositivo que esteja conectado à internet. É 
necessário escolher o menu “Primeiro acesso” e, 
posteriormente, selecionar o perfil “Idade entre 5 
e 11 anos com ou sem comorbidades” e clicar em 
continuar. É necessário preencher os dados pessoais 
e anexar os documentos da criança e também do 
adulto responsável legal. Em caso de crianças que 
tenham alguma morbidade, é necessário também 
anexar o laudo médico.

Capital abre cadastro para crianças

Pesquisadores 
instalaram o colar para 
rastrear e analisar mais 
dados sobre o animal

Reprodução
Michelly Perez

Na última terça-feira (14), 
o Programa Felinos Panta-
neiros, encabeçado pelo 
IHP (Instituto Homem Pan-
taneiro), conseguiu instalar 
o radiocolar em uma onça-
-pintada na RPPN (Reserva 
Particular do Patrimônio Na-
tural) Acurizal, na Serra do 
Amolar. A captura do animal 
ocorreu com todas as licenças 
necessárias pelos órgãos am-
bientais. O projeto se tornou 
fundamental após os incên-
dios que atingiram o Pantanal 
em 2020, pois com ele será 
possível conhecer novas in-
formações sobre o modo de 
sobrevivência da espécie.

Após receber o colar com 
GPS, o macho Guató, como foi 
batizado, foi solto. Guató pesa 
cerca de 100 quilos e é consi-
derado um jovem adulto, com 
idade entre três e quatro anos. 
A expectativa é de que, com os 
dados do monitoramento, os 
pesquisadores consigam res-
ponder a perguntas que, até 
então, estavam sem respostas.

“Vamos ampliar o conhe-
cimento sobre como as onças 
utilizam a Serra do Amolar, 
ter informação genética dos 
animais, que é, hoje, uma 

lacuna dentro da ciência, in-
formações sanitárias sobre 
a saúde deles”, exemplifica 
o coordenador do Programa 
Felinos Pantaneiros, médico-
-veterinário Diego Viana.

Em casos de desastres am-
bientais, como os incêndios 
de 2020, o monitoramento 
pode ser fundamental para 
garantir a conservação das 
onças-pintadas. “Em futuros 
casos de desastres, a gente 
consegue proteger essa área 
de vida dos animais baseado 

nos dados da radiocolar, por 
exemplo”, lembra Viana.

O biólogo e professor da 
Universidade Estadual do 
Ceará Hugo Fernandes ex-
plica que o monitoramento 
também vai permitir saber 
o tamanho da área de vida 
do Guató, como o animal se 
comporta em relação às secas 
e cheias do Pantanal e quanto 
tempo fica em cada tipo de 
paisagem, por exemplo. “São 
questões de extrema impor-
tância para que a gente possa 

Maria Clara 

Como estratégia para 
buscar a população não imuni-
zada, a Fiems (Federação das 
Indústrias do Estado de Mato 
Grosso do Sul), em parceria 
com a Sesau e o Ministério Pú-
blico do Estado, lançou, ontem 
(16), a campanha “Não vacile, 
vacine-se!”. A campanha, que 
abrange todos os que se va-
cinarem com a primeira ou 
segunda dose a partir do lan-
çamento até dia 10 de janeiro 
do próximo ano, vai sortear 
semanalmente 1 moto Honda 
0 km, além de 40 vale-compras 
no valor de mil reais, que 
podem ser utilizados em qual-
quer supermercado. 

Os sorteios ocorrerão nos 
dias 21 e 28 de dezembro, e 4 e 
11 de janeiro, de forma eletrô-
nica, e os resultados serão pu-
blicados nos canais de comu-
nicação da Fiems e da Sesau. 
De acordo com informações 
da Secretaria de Saúde, apro-
ximadamente 77 mil campo-
-grandenses não retornaram 
para a segunda dose da va-
cina, e 32 mil não tomaram 
nem ao menos a primeira. 
“Estamos fazendo a busca 
ativa daqueles que ainda não 
se vacinaram. Entendemos 
que nossa imunidade coletiva 
se dará quando tivermos a 
vacina no braço de todos, de 
toda a população mundial. No 
Brasil, apesar do atraso, es-
tamos nos tornando referência 
mundial em imunização, e 
Campo Grande não deixa de 
dar o exemplo”, disse Sérgio 
Longen, presidente da Fiems.

A respeito do incentivo, o 
prefeito Marquinhos Trad de-
clarou: “Não há outra maneira, 
para o bem da cidade. Demos 
todas as condições para as 
pessoas se imunizarem, e 
mesmo assim não adiantou. 
As pessoas me perguntam o 
motivo de premiar aqueles 
que teimosamente colocam 
sua vida e a vida de outros 

em risco, e a resposta é que 
não há outra maneira. Porém, 
que fique claro que os prêmios 
não saem do dinheiro público, 
e sim da coragem e ousadia 
da Fiems”, disse Marquinhos. 

O prefeito da Capital também 
aproveitou a inauguração para 
falar sobre a obrigatoriedade 
do uso de máscaras. “Uma 
coisa é clara: não vou tomar 
nenhuma decisão contrária à 
ciência. Só vamos autorizar 
o não uso do equipamento se 
atingirmos ao menos metade 
dos mais de 100 mil campo-
-grandenses que teimosamente 
ainda não aplicaram a vacina, 
e mesmo assim de forma gra-
dual. Não vamos fazer igual 
ao governo do Estado, que 
já liberou em praça pública, 
Campo Grande vai avaliar o 
ambiente, as pessoas, local e 
tipo de evento. Serão doses 
homeopáticas”, completou. 

Quem também participou do 
lançamento foi o secretário mu-
nicipal de Saúde, José Mauro, 
que aproveitou a oportunidade 
para falar a respeito do “pas-
saporte vacinal”, que não é 
exigido em Campo Grande: 
“Existe um encaminhamento 
em nível nacional. É importante 
ressaltar que Campo Grande 
tem hoje 95% da população 
vacinável já com a primeira 
dose, e 80% com a segunda. 
O ‘passaporte da vacina’ foi 
uma opção em países onde 
os níveis de vacinação eram 
muito baixos, e cujo objetivo 
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Gasolina cara e inadimplência também afetam a compra de um carro

Venda de usados na Capital 
cai em meio às altas dos juros

Oferta de carne deve cair em 2022 e preço 
voltará a subir para consumidores de MS

Cooperativas de crédito 
pretendem abrir 1,3 mil novas 
agências no próximo ano

Regras para a geração própria 
de energia, aprovadas no 
Senado, são desastrosas

Felipe Ribeiro

Impulsionada por altas da 
Selic, aumento dos preços da 
gasolina e do etanol, entre ou-
tros fatores, a queda do volume 
de vendas dos carros usados 
em Campo Grande reflete a 
mudança de comportamento 
dos consumidores nos últimos 
meses do ano.

Além das decisões político-
-econômicas que influenciam 
vários indicadores no país, o 
comércio de automóveis sofre 
ainda com situações de baixa 
oferta de veículos novos nas 
concessionárias, o que acaba 
afetando a compra e venda de 
carros nas garagens, em virtude 
da disponibilidade.

Paulo José da Silva, vendedor 
há 20 anos na JP Automóveis, 
revela que os resultados de 
vendas já foram melhores ante-
riormente. “Estamos vendendo 
uma média de 15 carros por 
mês. Mas há dois anos, já che-
gamos a vender 60 carros.”

“Está muito ruim, infeliz-
mente. Nós devemos entregar 
30 carros na contabilidade de 
novembro e dezembro. A gaso-
lina está alta, o preço do carro 
subiu, as concessionárias estão 
demorando para entregar os 
novos. E quando demora lá, 
também retarda aqui a compra 
de usados para a posterior re-
venda”, explicou o funcionário 
da garagem de usados.

Na loja de Alex William, 
proprietário da Castelo Auto-
móveis, os números indicam 
recuo das vendas no segundo 
semestre deste ano, mas com 
desempenho melhor que o ob-
tido no mesmo período de 2020. 
O empresário também afirma 
que a inadimplência foi alguns 

Larissa Garcia
Folhapress

Em movimento oposto ao 
dos bancos tradicionais, as 
cooperativas de crédito pre-
tendem abrir 1.300 agências 
em 2022, segundo pesquisa 
do FGCoop (Fundo Garan-
tidor do Cooperativismo de 
Crédito), com foco nas re-
giões Norte e Nordeste.

A estimativa é de que 
cerca de 13 mil postos de 
trabalho sejam criados 
nessas unidades.

Nos últimos anos, o sis-
tema financeiro promoveu 
fechamento em massa de 
agências, especialmente 
após a pandemia de COVID-
19, que acelerou a digitali-
zação de serviços bancários 
e de pagamentos.

A cooperativa de crédito 
é uma instituição financeira 
formada pela união de pes-
soas para prestar serviços 
financeiros aos seus asso-
ciados.

A proximidade física com 
o cliente faz parte da estra-
tégia de negócio do coope-
rativismo. No sistema, os 
associados são ao mesmo 
tempo donos e usuários 

da instituição, com parti-
cipação na gestão e com 
usufruto de seus produtos 
e serviços.

Nas cooperativas, eles 
têm acesso aos princi-
pais serviços disponíveis 
nos bancos, como conta-
-corrente, aplicações finan-
ceiras, cartão de crédito e 
empréstimos. A maior parte 
oferece transações com Pix, 
sistema de pagamento ins-
tantâneo, por exemplo.

O fundo coletou as pro-
jeções de expansão de dife-
rentes sistemas cooperativos 
-– como Sicredi, Sicoob, Uni-
cred, Cressol, Ailos e Uni-
prime – e das principais co-
operativas singulares (que 
estão fora dos sistemas) e 
centrais independentes.

“Ainda existe muita de-
manda por dependências 
físicas, temos muitos muni-
cípios desassistidos no país, 
principalmente no Norte e 
no Nordeste. 

Há carência de institui-
ções financeiras nessas re-
giões”, diz o presidente do 
FGCoop, João Carlos Spen-
thof.  Atualmente as coope-
rativas atendem cerca de 
600 municípios.

Nicola Pamplona
Folhapress

As distribuidoras de ele-
tricidade dizem que o texto 
do novo marco legal da 
geração própria de energia 
aprovado pelo Senado 
na quarta-feira (15) des-
cumpre acordo feito pelo 
setor na Câmara dos Depu-
tados e dará mais prejuízo 
aos consumidores.

Para a entidade, as mu-
danças acrescentadas no 
Senado “são desastrosas” 
para o consumidor que per-
manecerá cliente das distri-
buidoras, já que joga sobre 
ele custos de benefícios adi-
cionais garantidos àqueles 
que podem migrar para o 
novo modelo.

O texto regulamenta a 
chamada geração distri-
buída de energia, modelo 
em que o consumidor in-
veste para gerar a sua 
própria eletricidade, com 
a instalação de painéis so-
lares em sua residência, 
estabelecimento comercial 
ou indústria ou pela adesão 
a condomínios de geração.

As regras aprovadas es-
tendem até 2045 descontos 
nas tarifas de uso da rede 
para consumidores que 
têm algum tipo de geração 
própria. Para garantir o 
desconto, o projeto precisa 
estar em operação ou ter 
pedido acesso à rede em um 
prazo de até 12 meses após 
a publicação da lei.

A Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) 
estudava pôr fim ao des-
conto, mas foi desautori-
zada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que de-
fendeu que seu governo 
não iria “taxar o sol”. Para 
os opositores, o benefício 
encarece a tarifa dos con-
sumidores comuns, que 
precisam custear a rede 
sozinhos.

O novo marco do setor 
avançou na Câmara após 
acordo entre todas as partes 

envolvidas. Nessa quinta 
(16), porém, a Abradee 
(Associação Brasileira de 
Distribuidoras de Energia 
Elétrica) disse em nota que 
o acordo foi descumprido.

A associação reclama da 
inserção de três emendas ao 
texto aprovado na Câmara. 
“Os dispositivos inseridos 
ampliam excessivamente 
o subsídio e distorcem o 
conceito de geração distri-
buída”, diz. “Mais uma vez, 
joga-se esses custos para 
os demais consumidores.”

A primeira emenda criti-
cada pela Abradee permite 
o fracionamento de projetos 
solares de maior porte para 
enquadramento como ge-
ração distribuída. Uma usina 
de 30 MW, por exemplo, pode 
ser dividida em 10 projetos 
de 3 MW para receber os 
descontos na taxa de uso da 
rede elétrica.

A segunda permite o 
enquadramento de PCHs 
(pequenas centrais hidrelé-
tricas) de até 30 MW. Usinas 
desse porte, diz a asso-
ciação, podem atender até 
a 78 mil famílias, que não 
pagarão os custos de distri-
buição, encargos e perdas 
elétricas até 2045.

Já a terceira libera a mi-
gração de empreendimentos 
que já vendem energia no 
mercado livre, onde essas 
taxas são cobradas, para a 
geração distribuída. Basta 
que seus clientes encerrem 
os contratos atuais e as-
sinem novos sob o novo mo-
delo para receber os des-
contos.

A aprovação do texto no 
Senado foi comemorada por 
entidades ligadas a ener-
gias renováveis, como um 
passo no sentido de garantir 
previsibilidade e segurança 
jurídica aos investimentos 
no setor. A possibilidade de 
reduzir a conta de luz com 
os descontos da geração 
distribuída provocou uma 
corrida de consumidores 
por contratos nesse modelo.

dos motivos das reduções.
“Do meio do ano para cá, 

a gente começou a ter um 
resultado diferente neste se-
gundo semestre, de retração. 
As taxas de financiamento, 
por exemplo estão muito altas. 
Além disso, há muita inadim-
plência, o que tende a dificultar 
o crédito para as pessoas.”

“Em novembro, só tivemos 
um resultado melhor, quando 
batemos a meta, porque rea-
lizamos um ferião, investimos 
nisso. Mas, como eu acom-
panho a concorrência, eu sei 

que não está bom para todo 
mundo agora em novembro e 
dezembro”, relatou William.

De acordo com Marcelo Mi-
randa, presidente do Sindivel 
(Sindicato dos Revendedores de 
Veículos Automotores de Campo 
Grande), a redução das vendas 
nos últimos meses do ano não é 
algo convencional.

“A alta dos juros é o prin-
cipal motivo de os clientes não 
comprarem os usados. Em re-
lação ao ano passado, estamos 
crescendo e, agora, damos uma 
diminuída. Não é normal haver 

Está muito ruim, 
infelizmente. 
Nós devemos 
entregar cerca 
de 30 carros, 
no total, em 
novembro e 
dezembro

Garagistas enfrentam 
desempenho ruim nas 
vendas de novembro e 
dezembro, na Capital

Carnes já tiveram 
majoração de preços 
acima de 50% neste 
ano no Estado
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queda no fim do ano. O comum 
seria o segmento estar aque-
cido, que é quando, neste pe-
ríodo, o pessoal recebe o décimo 
terceiro”, disse Miranda.

Crescimento anual
No comparativo anual, a 

opinião de que o ramo obteve 
melhor performance neste ano  
é unânime entre os vendedores 
e gerentes de lojas de usados 
da cidade. O mesmo pôde ser 
observado em outro estabeleci-
mento visitado, que computou 
um crescimento de 70% no in-
tervalo mencionado.

“Este ano não foi tão bom 
quanto os outros, e esperá-
vamos mais. Se a gente com-
para com 2020, melhoramos. 
Acredito que essa melhora es-
teja relacionada com a demora 
da entrega dos novos, o que 
faz o pessoal migrar para os 
usados. A gente já conseguiu 
recuperar 70%, e não foi fácil 
lidar com essa pandemia”, 
afirmou Anderson dos Santos, 
vendedor na V2 Motors.

bom tempo”, acrescenta. 
O analista lembra ainda que 

um animal pra pra ficar pronto 
para abate leva de dois anos 
a dois anos e meio. “Então, é 
um ciclo um pouco mais longo. 
Se a gente tem a demanda por 
essa carne e no mercado inter-
nacional leva muito tempo, né? 
Um ciclo bem longo de dois anos, 
dois anos e meio pra gente ter 
esses animais disponíveis e isso 
faz com que o preço da arroba 
ele tenha essa leve  aumento de 
preço fazendo com que pressione 
ainda mais a inflação aqui  no 
mercado doméstico”, salienta.

Diante do cenário, o consu-
midor deverá ter mais pressão 
no seu poder de compra. “Fa-
lando em termos de inflação, 
de poder de compra do con-
sumidor, a gente tem esse 
nosso poder de compra cada 
vez mais pressionado por esse 
aumento de  de preço dos 
produtos. E isso também já 
era esperado essa elevação 
de preço, até porque a gente 
está saindo aí de um momento 
de de pandemia”, acrescenta.

O analista alega que du-
rante o momento de pandemia 
o mercado viu redução de 
consumo de vários produtos 
e o mercado aproveitou para 
remarcar os valores. “Caiu 
a produção e aumentou os 
insumos. Então é uma ten-
dência infelizmente em termos 
de mercado de manter esses 
preços em alta”, concluiu.

Avanço

Rosana Siqueira

A oferta de carnes deverá ter 
uma redução drástica a partir 
de fim de fevereiro a março 
por conta da retomada dos em-
barques de carne bovina para 
a China. E isso, é claro, vai 
impactar diretamente no bolso 
do consumidor do Estado. Neste 
ano os valores da carne bovina 
já superaram 50% de majoração. 

Quem avalia é o analista de 
comércio exterior Aldo Barri-
gose, que destaca que a libe-
ração do mercado para expor-
tação não é imediata. “Liberou 
o mercado, não é amanhã que a 
gente vai começar a vender, né? 
Colocar a carne nesses contê-
ineres e mandar pra fora. Isso 
tem um tempo pra essa ope-
ração entrar em vigor, começar 
a circular. O tempo é para que 
as empresas brasileiras voltem 
a negociar com empresas chi-
nesas, documentação chegar, 
checar documentação, negociar 
preço. Então creio que isso só 
vai entrar em operação mesmo 
efetivamente, com um  aumento 
desses contêineres, no fim de 
janeiro”, analisou.

Outro problema para atender 
o mercado é a oferta de ani-
mais prontos para o abate. 
“Precisamos elevar essa oferta, 
aquecer essa oferta de animais, 
então por isso os produtores 
terão de investir no confina-
mento desses animais também 
pra acelerar esse processo da 

oferta. Creio eu que essa re-
dução da oferta para o mer-
cado interno e aumento das 
exportações, a gente vai ter 
realmente na prática no fim de 
janeiro”, sinalizou o analista. 
Os pecuaristas seguraram um 
pouco os animais no pasto neste 
ano no Estado. “Eles seguraram 
os bois apostando no momento 
do preço da arroba maior. Se-
guraram numa perspectiva de 
retomada do mercado chinês ou 
em maiores proporções no mer-
cado internacional. E essa re-
tenção desses animais no pasto, 
ela pode fazer com que também 
a gente tenha esse  estoque de 
animais a serem abatidos em 
mau volume. Ou seja com isso 
a gente também não deve ter 

um reflexo em relação ao preço 
da arroba de imediato, então 
essa alta do preço de arroba 
ela deve existir no mais  tardar 
em março”, enfatizou o analista.

Reflexos a médio prazo
Barrigose relembra que os 

reflexos ao consumidor vão de-
morar um tempo porque a popu-
lação já convive com um preço 
alto da carne no supermercado. 
“Eu imagino que a gente possa 
ter um momento de aumento 
não em grandes proporções 
como a gente teve neste ano. 
Até porque a gente já já teve 
esse reajuste de preços. A ten-
dência é que esse aumento que 
nós tivemos já que já é praticado 
hoje, ele permaneça durante um 

Paulo José da Silva, 
vendedor
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Gasolina cara e inadimplência também afetam a compra de um carro

Venda de usados na Capital 
cai em meio às altas dos juros

Oferta de carne deve cair em 2022 e preço 
voltará a subir para consumidores de MS

Cooperativas de crédito 
pretendem abrir 1,3 mil novas 
agências no próximo ano

Regras para a geração própria 
de energia, aprovadas no 
Senado, são desastrosas

Felipe Ribeiro

Impulsionada por altas da 
Selic, aumento dos preços da 
gasolina e do etanol, entre ou-
tros fatores, a queda do volume 
de vendas dos carros usados 
em Campo Grande reflete a 
mudança de comportamento 
dos consumidores nos últimos 
meses do ano.

Além das decisões político-
-econômicas que influenciam 
vários indicadores no país, o 
comércio de automóveis sofre 
ainda com situações de baixa 
oferta de veículos novos nas 
concessionárias, o que acaba 
afetando a compra e venda de 
carros nas garagens, em virtude 
da disponibilidade.

Paulo José da Silva, vendedor 
há 20 anos na JP Automóveis, 
revela que os resultados de 
vendas já foram melhores ante-
riormente. “Estamos vendendo 
uma média de 15 carros por 
mês. Mas há dois anos, já che-
gamos a vender 60 carros.”

“Está muito ruim, infeliz-
mente. Nós devemos entregar 
30 carros na contabilidade de 
novembro e dezembro. A gaso-
lina está alta, o preço do carro 
subiu, as concessionárias estão 
demorando para entregar os 
novos. E quando demora lá, 
também retarda aqui a compra 
de usados para a posterior re-
venda”, explicou o funcionário 
da garagem de usados.

Na loja de Alex William, 
proprietário da Castelo Auto-
móveis, os números indicam 
recuo das vendas no segundo 
semestre deste ano, mas com 
desempenho melhor que o ob-
tido no mesmo período de 2020. 
O empresário também afirma 
que a inadimplência foi alguns 

Larissa Garcia
Folhapress

Em movimento oposto ao 
dos bancos tradicionais, as 
cooperativas de crédito pre-
tendem abrir 1.300 agências 
em 2022, segundo pesquisa 
do FGCoop (Fundo Garan-
tidor do Cooperativismo de 
Crédito), com foco nas re-
giões Norte e Nordeste.

A estimativa é de que 
cerca de 13 mil postos de 
trabalho sejam criados 
nessas unidades.

Nos últimos anos, o sis-
tema financeiro promoveu 
fechamento em massa de 
agências, especialmente 
após a pandemia de COVID-
19, que acelerou a digitali-
zação de serviços bancários 
e de pagamentos.

A cooperativa de crédito 
é uma instituição financeira 
formada pela união de pes-
soas para prestar serviços 
financeiros aos seus asso-
ciados.

A proximidade física com 
o cliente faz parte da estra-
tégia de negócio do coope-
rativismo. No sistema, os 
associados são ao mesmo 
tempo donos e usuários 

da instituição, com parti-
cipação na gestão e com 
usufruto de seus produtos 
e serviços.

Nas cooperativas, eles 
têm acesso aos princi-
pais serviços disponíveis 
nos bancos, como conta-
-corrente, aplicações finan-
ceiras, cartão de crédito e 
empréstimos. A maior parte 
oferece transações com Pix, 
sistema de pagamento ins-
tantâneo, por exemplo.

O fundo coletou as pro-
jeções de expansão de dife-
rentes sistemas cooperativos 
-– como Sicredi, Sicoob, Uni-
cred, Cressol, Ailos e Uni-
prime – e das principais co-
operativas singulares (que 
estão fora dos sistemas) e 
centrais independentes.

“Ainda existe muita de-
manda por dependências 
físicas, temos muitos muni-
cípios desassistidos no país, 
principalmente no Norte e 
no Nordeste. 

Há carência de institui-
ções financeiras nessas re-
giões”, diz o presidente do 
FGCoop, João Carlos Spen-
thof.  Atualmente as coope-
rativas atendem cerca de 
600 municípios.

Nicola Pamplona
Folhapress

As distribuidoras de ele-
tricidade dizem que o texto 
do novo marco legal da 
geração própria de energia 
aprovado pelo Senado 
na quarta-feira (15) des-
cumpre acordo feito pelo 
setor na Câmara dos Depu-
tados e dará mais prejuízo 
aos consumidores.

Para a entidade, as mu-
danças acrescentadas no 
Senado “são desastrosas” 
para o consumidor que per-
manecerá cliente das distri-
buidoras, já que joga sobre 
ele custos de benefícios adi-
cionais garantidos àqueles 
que podem migrar para o 
novo modelo.

O texto regulamenta a 
chamada geração distri-
buída de energia, modelo 
em que o consumidor in-
veste para gerar a sua 
própria eletricidade, com 
a instalação de painéis so-
lares em sua residência, 
estabelecimento comercial 
ou indústria ou pela adesão 
a condomínios de geração.

As regras aprovadas es-
tendem até 2045 descontos 
nas tarifas de uso da rede 
para consumidores que 
têm algum tipo de geração 
própria. Para garantir o 
desconto, o projeto precisa 
estar em operação ou ter 
pedido acesso à rede em um 
prazo de até 12 meses após 
a publicação da lei.

A Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) 
estudava pôr fim ao des-
conto, mas foi desautori-
zada pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que de-
fendeu que seu governo 
não iria “taxar o sol”. Para 
os opositores, o benefício 
encarece a tarifa dos con-
sumidores comuns, que 
precisam custear a rede 
sozinhos.

O novo marco do setor 
avançou na Câmara após 
acordo entre todas as partes 

envolvidas. Nessa quinta 
(16), porém, a Abradee 
(Associação Brasileira de 
Distribuidoras de Energia 
Elétrica) disse em nota que 
o acordo foi descumprido.

A associação reclama da 
inserção de três emendas ao 
texto aprovado na Câmara. 
“Os dispositivos inseridos 
ampliam excessivamente 
o subsídio e distorcem o 
conceito de geração distri-
buída”, diz. “Mais uma vez, 
joga-se esses custos para 
os demais consumidores.”

A primeira emenda criti-
cada pela Abradee permite 
o fracionamento de projetos 
solares de maior porte para 
enquadramento como ge-
ração distribuída. Uma usina 
de 30 MW, por exemplo, pode 
ser dividida em 10 projetos 
de 3 MW para receber os 
descontos na taxa de uso da 
rede elétrica.

A segunda permite o 
enquadramento de PCHs 
(pequenas centrais hidrelé-
tricas) de até 30 MW. Usinas 
desse porte, diz a asso-
ciação, podem atender até 
a 78 mil famílias, que não 
pagarão os custos de distri-
buição, encargos e perdas 
elétricas até 2045.

Já a terceira libera a mi-
gração de empreendimentos 
que já vendem energia no 
mercado livre, onde essas 
taxas são cobradas, para a 
geração distribuída. Basta 
que seus clientes encerrem 
os contratos atuais e as-
sinem novos sob o novo mo-
delo para receber os des-
contos.

A aprovação do texto no 
Senado foi comemorada por 
entidades ligadas a ener-
gias renováveis, como um 
passo no sentido de garantir 
previsibilidade e segurança 
jurídica aos investimentos 
no setor. A possibilidade de 
reduzir a conta de luz com 
os descontos da geração 
distribuída provocou uma 
corrida de consumidores 
por contratos nesse modelo.

dos motivos das reduções.
“Do meio do ano para cá, 

a gente começou a ter um 
resultado diferente neste se-
gundo semestre, de retração. 
As taxas de financiamento, 
por exemplo estão muito altas. 
Além disso, há muita inadim-
plência, o que tende a dificultar 
o crédito para as pessoas.”

“Em novembro, só tivemos 
um resultado melhor, quando 
batemos a meta, porque rea-
lizamos um ferião, investimos 
nisso. Mas, como eu acom-
panho a concorrência, eu sei 

que não está bom para todo 
mundo agora em novembro e 
dezembro”, relatou William.

De acordo com Marcelo Mi-
randa, presidente do Sindivel 
(Sindicato dos Revendedores de 
Veículos Automotores de Campo 
Grande), a redução das vendas 
nos últimos meses do ano não é 
algo convencional.

“A alta dos juros é o prin-
cipal motivo de os clientes não 
comprarem os usados. Em re-
lação ao ano passado, estamos 
crescendo e, agora, damos uma 
diminuída. Não é normal haver 

Está muito ruim, 
infelizmente. 
Nós devemos 
entregar cerca 
de 30 carros, 
no total, em 
novembro e 
dezembro

Garagistas enfrentam 
desempenho ruim nas 
vendas de novembro e 
dezembro, na Capital

Carnes já tiveram 
majoração de preços 
acima de 50% neste 
ano no Estado

Fotos: Valentin Manieri

Valentin Manieri

queda no fim do ano. O comum 
seria o segmento estar aque-
cido, que é quando, neste pe-
ríodo, o pessoal recebe o décimo 
terceiro”, disse Miranda.

Crescimento anual
No comparativo anual, a 

opinião de que o ramo obteve 
melhor performance neste ano  
é unânime entre os vendedores 
e gerentes de lojas de usados 
da cidade. O mesmo pôde ser 
observado em outro estabeleci-
mento visitado, que computou 
um crescimento de 70% no in-
tervalo mencionado.

“Este ano não foi tão bom 
quanto os outros, e esperá-
vamos mais. Se a gente com-
para com 2020, melhoramos. 
Acredito que essa melhora es-
teja relacionada com a demora 
da entrega dos novos, o que 
faz o pessoal migrar para os 
usados. A gente já conseguiu 
recuperar 70%, e não foi fácil 
lidar com essa pandemia”, 
afirmou Anderson dos Santos, 
vendedor na V2 Motors.

bom tempo”, acrescenta. 
O analista lembra ainda que 

um animal pra pra ficar pronto 
para abate leva de dois anos 
a dois anos e meio. “Então, é 
um ciclo um pouco mais longo. 
Se a gente tem a demanda por 
essa carne e no mercado inter-
nacional leva muito tempo, né? 
Um ciclo bem longo de dois anos, 
dois anos e meio pra gente ter 
esses animais disponíveis e isso 
faz com que o preço da arroba 
ele tenha essa leve  aumento de 
preço fazendo com que pressione 
ainda mais a inflação aqui  no 
mercado doméstico”, salienta.

Diante do cenário, o consu-
midor deverá ter mais pressão 
no seu poder de compra. “Fa-
lando em termos de inflação, 
de poder de compra do con-
sumidor, a gente tem esse 
nosso poder de compra cada 
vez mais pressionado por esse 
aumento de  de preço dos 
produtos. E isso também já 
era esperado essa elevação 
de preço, até porque a gente 
está saindo aí de um momento 
de de pandemia”, acrescenta.

O analista alega que du-
rante o momento de pandemia 
o mercado viu redução de 
consumo de vários produtos 
e o mercado aproveitou para 
remarcar os valores. “Caiu 
a produção e aumentou os 
insumos. Então é uma ten-
dência infelizmente em termos 
de mercado de manter esses 
preços em alta”, concluiu.

Avanço

Rosana Siqueira

A oferta de carnes deverá ter 
uma redução drástica a partir 
de fim de fevereiro a março 
por conta da retomada dos em-
barques de carne bovina para 
a China. E isso, é claro, vai 
impactar diretamente no bolso 
do consumidor do Estado. Neste 
ano os valores da carne bovina 
já superaram 50% de majoração. 

Quem avalia é o analista de 
comércio exterior Aldo Barri-
gose, que destaca que a libe-
ração do mercado para expor-
tação não é imediata. “Liberou 
o mercado, não é amanhã que a 
gente vai começar a vender, né? 
Colocar a carne nesses contê-
ineres e mandar pra fora. Isso 
tem um tempo pra essa ope-
ração entrar em vigor, começar 
a circular. O tempo é para que 
as empresas brasileiras voltem 
a negociar com empresas chi-
nesas, documentação chegar, 
checar documentação, negociar 
preço. Então creio que isso só 
vai entrar em operação mesmo 
efetivamente, com um  aumento 
desses contêineres, no fim de 
janeiro”, analisou.

Outro problema para atender 
o mercado é a oferta de ani-
mais prontos para o abate. 
“Precisamos elevar essa oferta, 
aquecer essa oferta de animais, 
então por isso os produtores 
terão de investir no confina-
mento desses animais também 
pra acelerar esse processo da 

oferta. Creio eu que essa re-
dução da oferta para o mer-
cado interno e aumento das 
exportações, a gente vai ter 
realmente na prática no fim de 
janeiro”, sinalizou o analista. 
Os pecuaristas seguraram um 
pouco os animais no pasto neste 
ano no Estado. “Eles seguraram 
os bois apostando no momento 
do preço da arroba maior. Se-
guraram numa perspectiva de 
retomada do mercado chinês ou 
em maiores proporções no mer-
cado internacional. E essa re-
tenção desses animais no pasto, 
ela pode fazer com que também 
a gente tenha esse  estoque de 
animais a serem abatidos em 
mau volume. Ou seja com isso 
a gente também não deve ter 

um reflexo em relação ao preço 
da arroba de imediato, então 
essa alta do preço de arroba 
ela deve existir no mais  tardar 
em março”, enfatizou o analista.

Reflexos a médio prazo
Barrigose relembra que os 

reflexos ao consumidor vão de-
morar um tempo porque a popu-
lação já convive com um preço 
alto da carne no supermercado. 
“Eu imagino que a gente possa 
ter um momento de aumento 
não em grandes proporções 
como a gente teve neste ano. 
Até porque a gente já já teve 
esse reajuste de preços. A ten-
dência é que esse aumento que 
nós tivemos já que já é praticado 
hoje, ele permaneça durante um 

Paulo José da Silva, 
vendedor
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INSS-benefícios

Lei

Imposto-ICMS

Nova previsão do governo é elevar montate em 10% no próximo ano

Teto do pagamento do INSS 
pode bater R$ 7.077 em 2022

MEI Caminhoneiro é aprovado pelo Senado

Câmara regulamenta cobrança de 
ICMS em vendas entre estados

Cristiane Gercina
Folhapress

Com a alta da inflação no 
país, o reajuste de aposentado-
rias e demais benefícios do INSS 
(Instituto Nacional do Seguro 
Social) também deve subir. A 
nova previsão do governo para o 
INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) é de aumento 
de 10% em 2021.

Com isso, o teto do INSS, que 
é o valor máximo pago aos se-
gurados, hoje em R$ 6.433,57, 
chegaria a R$ 7.076,93. Já o 
salário-mínimo, que é o piso 
dos benefícios do instituto, 
está em R$ 1.100 e iria para 
R$ 1.210, conforme consta na 
revisão do Ploa (Projeto de 
Lei Orçamentária Anual) de 
2022, enviada ao Congresso na 
última quinta-feira (9).

A estimativa de inflação é 
usada pelo Planalto para pla-
nejar as despesas de 2022 e 
tem como base o movimento de 
alta dos preços no país durante 
o ano. De janeiro a novembro 
de 2021, o INPC, usado para 
reajustar salários e aposentado-
rias, está em 9,36%. O aumento 
final dos benefícios, porém, só 
será conhecido no dia 11 de 
janeiro, quando o IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) divulgará a inflação 
oficial do ano.

Além de incidir sobre os 
benefícios da Previdência, a 
inflação anual também é base 
para o pagamento de outras 
despesas, como o abono sa-
larial do PIS/Pasep, o seguro-
-desemprego e os benefícios as-
sistenciais como o BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada), 
pago pelo INSS a idosos a partir 

O Senado Federal aprovou, 
por unanimidade, nessa 
quinta-feira (16), o Projeto de 
Lei Complementar 147/19, de 
autoria do senador Jorginho 
Mello (PL/SC) e elaborado em 
parceria com o Sebrae, que 
prevê a ampliação do teto 
de faturamento dos caminho-
neiros para enquadramento 
na figura jurídica do Microem-
preendedor Individual (MEI). 
A proposta segue para sanção 
presidencial.

O projeto cria a figura do 
MEI Caminhoneiro, vinculada 
ao Transportador Autônomo 
de Carga e com um limite 

de faturamento anual de R$ 
251.600,00. Para isso, foi esti-
pulada uma alíquota de 12% 
do salário-mínimo de contri-
buição para a Previdência 
Social. As outras categorias 
continuarão pagando 5%.

De acordo com o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, essa 
é uma vitória que deve ser co-
memorada pois tem potencial 
para amparar mais de 800 mil 
caminhoneiros que rodam pelo 
país de forma autônoma. “A 
categoria tem muitas especi-
ficidades e é essencial para o 
funcionamento da economia. 
Ao elaborarmos essa proposta 

de limite diferenciado levamos 
em consideração o fato de que 
grande parte da receita desses 
empreendedores é consumida 
por necessidades elementares 
do serviço, tais como combus-
tível, pneus, peças, pedágios, 
manutenções regulares, entre 
outros gastos”, ressaltou.

O PLP 147/2019 também 
inclui, no Comitê Gestor do 
Simples Nacional (CGSN), 
um representante do Sebrae, 
um da Secretaria Especial da 
Micro e Pequena Empresa do 
Ministério da Economia, e um 
representante das confedera-
ções do segmento de micro e 

pequenas empresas (Conampe 
e Comicro), sendo essa última 
vaga em esquema de rodízio.

Benefícios do MEI 
Por meio da contribuição, as 

novas categorias poderão ser 
asseguradas com direitos previ-
denciários, tais como aposenta-
doria por idade, auxílio-doença, 
salário-maternidade, auxílio-
-reclusão e pensão por morte.

 Além disso, ao se tornar 
MEI, os optantes passam a ter 
um CNPJ, emitir notas fiscais, 
ter acesso às linhas de crédito 
e financiamentos com condi-
ções especiais.

Teto do benefício 
sofrerá influência de 
inflação e aumento no 
custo de vida do país

Agência Brasil

de 65 anos e deficientes em situ-
ação de vulnerabilidade.

Segundo o economista 
André Braz, coordenador do 
IPC (Índice de Preços ao Con-
sumidor), do FGV Ibre (Insti-
tuto Brasileiro de Economia, 
da Fundação Getulio Vargas), a 
inflação medida pelo INPC pode 
oscilar um pouco para cima, 
além do que o governo está pre-
vendo, mas nada muito maior.

“O INPC pode vir ligeiramente 
acima do IPCA. A gente estima 
que o IPCA venha em 10,2% e 
o INPC pode esticar um pouco, 
até 10,4%, 10,5%. Isso porque 
algumas fontes de pressão têm 
destaque no orçamento dos 
menos favorecidos, que é bem 
o público do INPC. Por exemplo, 
a carne que subiu muito e os 
efeitos da energia, que também 
subiram muito, batem pesado 
nesses orçamentos”, afirma.

O benefício com reajuste co-
meça a ser pago no dia 25 de 
janeiro, conforme calendário di-

vulgado pelo INSS. Quem ganha 
um salário mínimo recebe pri-
meiro, entre 25 de janeiro e 
7 de fevereiro. Já quem tem 
valor maior de benefício terá o 
pagamento com reajuste entre 
1º e 7 de fevereiro, conforme o 
número final do cartão, sem o 
dígito verificador.

Na revisão orçamentária en-
viada ao Congresso, o governo 
diz que é preciso mais verba 
para custear despesas, uma vez 
que a inflação, que estava em 
6,2% em agosto, saltou para 
10% já em setembro deste ano, o 
que “impacta diretamente a cor-
reção legal e constitucional das 
despesas com benefícios pre-
videnciários do Regime Geral 
(RGPS), seguro-desemprego, 
abono salarial, Benefícios de 
Prestação Continuada da Lei 
Orgânica de Assistência Social 
e Renda Mensal Vitalícia”.

O aumento das aposentado-
rias do INSS, que são maiores 
do que o salário-mínimo, tem, 

habitualmente, correção pela 
inflação. No caso do salário-mí-
nimo e do piso previdenciário, 
houve a política de valorização, 
com ajuste real, iniciada no 
Governo Lula e que vigorou nos 
governos Dilma e Temer.

A correção considerava a 
inflação do ano anterior mais 
o crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto) de dois anos 
antes. Quando o PIB estava 
zerado, o reajuste era apenas 
o da inflação. A regra foi 
modificada no Governo Bolso-
naro e tanto o salário-mínimo 
quanto os demais benefícios 
agora recebem apenas a cor-
reção pelo INPC.

Na gestão de Bolsonaro, não 
só houve a desvinculação ao 
PIB, como também já ocorreu 
de o governo dar reajuste 
menor do que a inflação para 
o mínimo, a exemplo do que foi 
aplicado neste ano, quando o 
INPC fechou 2020 em 5,45%, e 
o mínimo subiu 5,26%.

Danielle Brant e Washington Luiz
Folhapress

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (16) projeto 
que regulamenta a cobrança 
do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços) na venda de pro-
dutos em que o consumidor 
final reside em um estado di-
ferente do de origem do item, 
como ocorre nas compras 
on-line, por exemplo.

O projeto foi aprovado por 
387 a 1. Como teve alterações, 
volta para o Senado.

O texto trata do repasse 
do Difal, diferença entre a 
alíquota de ICMS do estado 
destinatário e a alíquota in-
terestadual do estado reme-
tente. O objetivo é estender o 
repasse do Difal às operações 
em que o consumidor não é 
contribuinte do imposto – em 
geral, pessoas físicas.

Ou seja, que o ICMS não 
se concentre apenas nos 
estados produtores e seja 
dividido também com es-
tados em que estejam os 
consumidores finais.

O relator do projeto, Edu-
ardo Bismarck (PDT-CE), 
lembra que o surgimento do 
comércio eletrônico mudou as 

relações de consumo, provo-
cando ampliação das vendas 
on-line – em muitos casos, inte-
restaduais – em substituição às 
compras feitas em lojas físicas.

Bismarck afirma que, com 
isso, estados começaram a 
centralizar a arrecadação do 
ICMS por serem polos de 
produção e comercialização 
e, com o comércio eletrônico, 
aumentaram suas vendas a 
consumidor final localizado 
em outro estado, em ope-
rações que, anteriormente, 
“eram majoritariamente rea-
lizadas por lojas físicas com o 
ICMS recolhido ao respectivo 
estado de destino”.

O relator modificou alguns 
pontos do texto aprovado no 
Senado, deixando claro que 
o Difal não se aplica ao trans-
porte interestadual de passa-
geiros destinado a não contri-
buinte do imposto, “tendo em 
vista que, nesse caso, o consu-
midor final encontra-se no pró-
prio estado em que o serviço é 
considerado prestado, isto é, o 
estado de origem”.

Outro dispositivo inserido 
busca estabelecer bases ge-
rais para tornar mais trans-
parente a relação das Fa-
zendas estaduais com os 
contribuintes.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,663 R$ 5,665 -0,7185
Dólar Turismo R$ 5,6 R$ 5,823 -0,8514
Euro R$ 6,41 R$ 6,412 -0,2489
Libra Esterlina R$ 7,622 R$ 7,623 0,9669

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 329,04 
IBOVESPA (SP): 108.340,80 +909,62 (0,85%)

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 

15/12              0,3575 
16/12              0,3575 
17/12              0,3575 
18/12              0,3575 
19/11              0,3575 
20/12              0,3575 
21/12              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
15/12            0,5000
16/12            0,5000
17/12            0,5000
18/12            0,5000
19/12            0,5000
20/12            0,5000
21/12            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 30º

São Paulo                  19º          26º

Brasília 18º 26º

Rio de Janeiro 22º  30º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   29°
Dourados      21°   35°
Corumbá                21°             31°
Maracaju                 21°             36°
Ponta Porã               20°             33°
Três Lagoas               23°           32°
Mundo Novo             22°   36°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

Umidade relativa do ar
mín.: 48% máx.: 87%

Indexadores Financeiros

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

Novembro de 2021

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 15/12/2021)

SENA        1    6.549.381,39
QUINA                    99                          19.581,95
QUADRA                      5.073                                     545,91

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.000.000,00

0 4  1 1  1 9  2 5  3 7  5 5
(CONCURSO Nº 2438)

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2249) (Sorteio realizado 15/12/2021

20 acertos            0                           0,00
19 acertos                 4                              60.773,27
18 acertos        65                         2.337,44
17 acertos                685                                              221,80
16 acertos               5062                                             30,01
15 acertos            17236                                               8,81

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.500.000,00

05  10   12  15  18
28  30   32  34  35
42  44   46  47  51
52  70   87  89  95

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

Lotofácil (N°2399)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5731)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA        42                        8.236,08
TERNO                  3.459                             95,24
DUQUE                 97.572                            3,37

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.500.000,00

(SORTEIO REALIZADO  15/12/2021)

2 9  4 5  5 6  6 0  7 7

(N°5732)Quina
34  51  56  65  71

1° Sorteio

2° Sorteio
09 25 28 31 33 45

06 11 12 22 32 33

(N°2311)Dupla Sena

 Rateio 

LOTERIAS

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

(N°544)

Mês da Sorte: Janeiro

0 2  0 8  0 9  1 1  1 7  2 4  2 8

Dia de Sorte

16  19  31  53  64  71  76

(N°1726)Timemania

CRB/ALTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2398)(SORTEIO REALIZADO 15/12/2021)

Faixa de premiação

15 acertos         0      0,00 
14 acertos       212     1.776,34
13 acertos     9501           25,00
12 acertos         117294      10,00
11 acertos        682908       5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.500.000,00

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

Jogando verde Belo Horizonte

Temporada 2022

Diretorias de Corinthians, Palmeiras, Santos e 
São Paulo trabalham para reforçar os elencos 

Corinthians vai turbinar folha salarial, mas não se preocupa

Em alta, Palmeiras é rota principal de empresários Atlético Mineiro 
fecha seu ano com 
mais conquistas 
de sua história

Veja de que posições 
são os atletas buscados 
pelos grandes paulistas
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O Atlético-MG levou 50 anos 
para voltar a conquistar o Cam-
peonato Brasileiro. Terminado o 
jejum, precisou de 13 dias para 
festejar novo título nacional. 
O time alvinegro derrotou o 
Athletico por 2 a 1 na noite de 
quarta-feira (15), em Curitiba, e 
faturou a Copa do Brasil.

A taça já havia sido muito 
bem encaminhada no último 
domingo (12), com uma vi-
tória por 4 a 0 no Mineirão, 
em Belo Horizonte, no jogo 
de ida. Na partida de volta, 
na Arena da Baixada, Keno 
e Hulk marcaram. Jaderson 
descontou no fim.

Campeão mineiro no pri-
meiro semestre, o elenco co-
mandado por Cuca termina a 
temporada com uma inédita 
tríplice coroa na história 
atleticana.

Desde sua fundação, em 
1908, o clube bateu na trave 
duas vezes. Em 2013, ano em 
que ganhou a Libertadores pela 
primeira vez, também havia 
sido campeão estadual, mas não 
conseguiu o terceiro título. Na 
temporada seguinte, faturou a 
Recopa Sul-Americana e a Copa 
do Brasil, sem sucesso na busca 
por um terceiro troféu.

O ano de 2021, portanto, fi-
cará marcado como aquele em 
que o time de Minas Gerais 
conquistou mais títulos em sua 
história de 113 anos. Na Copa 
Libertadores, desta vez, a ca-
minhada parou nas semifinais.

A tríplice coroa faz o Atlético 
igualar um feito de seu maior 
rival, o Cruzeiro. Em 2003, o 
time celeste ganhou o Mineiro, 
a Copa do Brasil e o Brasileiro. 
A marca era motivo de provo-
cação aos atleticanos, que agora 
festejam mais uma conquista 
enquanto o adversário fica 
preso à Série B. (Folhapress)

Yago Rudá
UOL/Folhapress

As investidas do Corin-
thians no mercado da bola 
com a contratação do volante 
Paulinho e a busca por um ca-
misa 9 de peso preocupam o 
torcedor. Afinal, de onde está 
vindo o dinheiro para pagar 
os reforços? A diretoria do 
time reconhece que a folha 
salarial irá sofrer um bom 
acréscimo a partir do mês de 
janeiro, mas não se preocupa 
com os números, visto que o 
clube receberá significativo 

aumento no faturamento.
Garantido na fase de 

grupos da Copa Libertadores 
e ainda com o Campeonato 
Paulista, Copa do Brasil e 
Brasileiro pela frente, o Co-
rinthians projeta ao menos 
30 partidas na Neo Química 
Arena em 2021. Conside-
rando que o faturamento 
médio por jogo em casa nesta 
nesta temporada foi de apro-
ximadamente R$ 1,8 milhão, 
o clube deve arrecadar mais 
de R$ 50 milhões apenas com 
bilheteria no ano que vem.

A diretoria também pro-

jeta valores expressivos em 
premiações. Apenas por par-
ticipar da fase de grupos 
da Libertadores, o Timão 
garantiu cheque de US$ 3 
milhões (R$ 17,13 milhões na 
cotação atual) que será pago 
pela Conmebol no primeiro 
semestre de 2022. Na Copa 
do Brasil, o Corinthians está 
garantido na terceira fase 
da competição e, conforme 
for avançando, mais dinheiro 
entra nos cofres do clube.

Verbas com novos patro-
cínios, acordos comerciais e 
vendas de jogadores também 

são orçadas pelo clube. O 
objetivo da diretoria é fechar 
o próximo ano com as contas 
no azul e reduzir a dívida de 
quase R$ 1 bilhão. Inclusive, 
uma das metas do presidente 
Duilio Monteiro Alves para 
o futebol em 2022 é gastar 
menos do que 70% do total ar-
recadado pelo departamento.

Neste cenário e com o 
aporte de investidores – assim 
como acontece com o Grupo 
Taunsa na contratação de 
Paulinho – o Corinthians acre-
dita que não terá problemas 
com a folha salarial, hoje su-

perior a R$ 14 milhões. Caso 
o novo centroavante seja um 
reforço de peso, com renome 
no mercado internacional, a 
diretoria acredita que não 
terá problemas para trazer 
outro parceiro para custear 
a contratação.

A temporada 2022 ainda 
nem sequer começou e o Co-
rinthians é visto como uma 
das atrações para o ano que 
vem. Afinal, o Alvinegro es-
tará em destaque com seu 
retorno à Copa Libertadores 
e, principalmente, pelo seu 
elenco recheado de estrelas. 

Rogério Ceni 
ameaça deixar o 
São Paulo caso não 
venham reforços

Folhapress

Enquanto os jogadores dos 
times paulistas estão de fé-
rias, as diretorias de Corin-
thians, Palmeiras, Santos e 
São Paulo trabalham no mer-
cado de transferências para 
reforçar os elencos para a  
temporada 2022.

Cada um dos quatro clubes 
deverá ter uma atuação di-
ferente no mercado. O time 
alviverde é o que possui no mo-
mento o maior poder aquisitivo 
e deve abrir os cofres para 
trazer atletas tendo em vista, 
sobretudo, a disputa do Mun-
dial de Clubes, em fevereiro.

O Corinthians espera ter 
um faturamento maior no ano 
que vem por voltar a disputar 
a fase de grupos da Copa 
Libertadores. Por isso, a di-
retoria vê margem para au-
mentar a folha salarial com 
alguns reforços de peso, como 
foram as recentes chegadas 
de Renato Augusto e Willian,  
por exemplo.

Já o São Paulo e o Santos 
vivem situações financeiras 
mais complicadas. Ambos pas-
saram boa parte do último 
Campeonato Brasileiro bri-

gando contra o rebaixamento, 
não conseguiram vagas na 
Libertadores e têm carências 
em vários setores do elenco.

Como está o panorama de cada clube:
Corinthians – competi-

ções em 2022: Paulista, Copa 
do Brasil, Campeonato Brasi-
leiro e Libertadores

Carências do elenco: ata-
cante e zagueiro

Na próxima temporada, o 
time alvinegro voltará a dis-
putar a fase de grupos da 
competição continental, a 
prioridade do clube. Quinta 
colocada no último Nacional, 
a equipe corintiana prevê um 
aumento em suas receitas em 
2022 suficiente, de acordo com 
a diretoria, para aumentar a 
folha salarial.

Segundo o diretor de fu-
tebol, Roberto de Andrade, 
as prioridades para reforçar 
o elenco são as chegadas de 
um atacante e de um zagueiro. 
Além disso, o volante Paulinho 
já teve a volta anunciada.

Para o ataque, o desejo do 
Corinthians é um nome de 
peso, e, neste momento, há 
uma negociação com o uru-
guaio Edinson Cavani, 34, do 

Manchester United. O acerto, 
porém, é difícil pelo alto sa-
lário que o atleta recebe na 
Inglaterra. Diego Costa, 33, 
do Atlético-MG, foi oferecido, 
mas o salário dele também o 
afasta do Parque São Jorge. 
Para a zaga, a diretoria ainda 
não revelou seus alvos.

Palmeiras – competições 
em 2022: Paulista, Copa do 
Brasil, Brasileiro, Libertadores 
(atual campeão) e Mundial

Carências do elenco: go-
leiro, lateral-direito e meia

Em fevereiro, o time alvi-
verde disputará novamente o 
Mundial de Clubes em busca 
da inédita taça. Apesar de 
ter um dos elencos mais com-
pletos do país, o clube busca 
alguns reforços no mercado, 
sobretudo para repor a saída 
de reservas importantes.

Posições como goleiro, la-
teral-direito e meia são prio-
ridades na janela de trans-
ferências, embora atletas de 
outras posições não estejam 
descartados, como um ata-
cante. Willian busca novas 
oportunidades mesmo com 
mais um ano de contrato, e 
Luiz Adriano, em má relação 

com a torcida, é outro que 
pode sair. O volante Felipe 
Melo e o goleiro Jailson já 
deixaram o time.

Para o gol, Marcelo Lomba, 
34, foi anunciado e deve ser o 
reserva imediato de Weverton. 
Para o meio de campo, o co-
lombiano Eduard Atuesta, 24, 
também já se apresentou. 
Outro que esteve próximo de 
fechar negócio foi o zagueiro 
chileno Valber Huerta, 28, mas 
ele acabou reprovado no exame 
médico feito pelo clube e sua 
contratação foi descartada.

No ataque, a diretoria tem 
monitorado a situação de 
Wesley, 25, centroavante brasi-
leiro do Aston Villa (ING), que 
está emprestado ao Brugge 
(BEL), e também o argentino 
Valentín Castellanos, 23, do 
New York (EUA). Para a lateral 
direita, Giovanni González, 27, 
atleta do Peñarol (URU), é um 
possível alvo.

Santos – competições 
em 2022: Paulista, Copa do 
Brasil, Brasileiro e Copa Sul-
-Americana

Carências do elenco: za-
gueiro, volante, meia e ata-
cante

O time alvinegro lutou até 
as últimas rodadas do último 
Nacional para escapar do re-
baixamento. Para não correr o 
mesmo risco no próximo ano, 
a diretoria pretende reforçar o 
elenco, embora continue sem 
muito dinheiro no caixa para 
fazer grandes contratações. 
Neste caso, a ideia será in-
vestir na quantidade em vez de 
apostar em medalhões.

Existem carências em pra-
ticamente todos os setores do 
elenco. No momento, entre os 
nomes sondados no clube, o 
atacante Alef Manga, 27, do 
Goiás, é quem tem negociações 
mais avançadas.

Para enxugar a folha sala-
rial e possibilitar a chegada de 
outros reforços, alguns nomes 
também estão de saída da 
Vila, como o zagueiro Danilo 
Boza, o lateral Pará, os meias 
Jean Mota, Anderson Ceará e 
Lucas Lourenço e o atacante 
Diego Tardelli.

São Paulo – competições 
em 2022: Paulista, Copa do 
Brasil, Brasileiro e Copa Sul-
-Americana

Carências do elenco: la-
teral-direito e meia

A equipe tricolor foi outra 
que passou boa parte do úl-
timo Nacional tentando fugir 
da Série B depois de ter saído 
de um jejum de títulos de 
nove anos, com a conquista 
do Paulista. A perspectiva 
para 2022, porém, não é das 
mais animadoras. Recente-
mente, vazou um áudio de 
Muricy Ramalho, coordenador 
de futebol do clube, no qual 
ele afirmava que deixaria a 
equipe pela falta de dinheiro  
para investimentos.

Depois da polêmica, o ex-
-treinador parece ter mudado 
de ideia e, assim como Ro-
gério Ceni, deve continuar no 
Morumbi. O elenco precisa 
de reforços, mas as posições 
mais carentes são a lateral 
direita e o meio de campo, 
principalmente na função  
de armador.

Para a lateral, o clube 
tenta o empréstimo de Ro-
dinei, 29, do Flamengo. No 
meio de campo, Ceni indicou a 
contratação de Ronald, 24, do 
Fortaleza, onde o técnico tra-
balhou com o jogador. Para as 
demais posições a diretoria 
ainda não revelou os nomes 
com os quais negocia. 

Cerimônia de posse da 
presidente Leila Pereira, 
na sede do Palmeiras

Fabio Menotti/Divulgação
Diego Iwata Lima
UOL/Folhapress

Como em todas as pós-
-temporadas desde 2015, o 
Departamento de Futebol do 
Palmeiras se converteu em 
grande balcão de negócios 
desde o fim do Campeonato 
Brasileiro. Mas a transição 
de 2021 para 2022 está mais 
movimentada que a de anos 
anteriores. Dois fatores impul-
sionam esse crescimento: Leila 
Pereira e o Mundial de Clubes.

O tricampeão da Liberta-
dores, candidato a finalista em 
Abu Dhabi no mês de fevereiro, 
tem sido destino de mais em-
presários do que de costume. 
E mais do que isso, apareceu e 
aparece ligado a jogadores que 
nunca constaram nos planos do 
departamento, não cabem no 
orçamento e jamais entrarão 
na Academia de Futebol como 
atletas do Palmeiras.

Em tom jocoso, uma pessoa 
do clube indagou a reportagem 
sobre onde alocar tantos joga-

dores num setor de ataque que 
ainda conta com seis nomes, 
por exemplo, se o Palmeiras 
contratar metade dos atletas 
em que teria supostamente 
demonstrado interesse. Uma 
simples conversa de um agente 
sobre um atleta com pessoas 
do clube tem sido tratado como 
sondagem ou consulta, e assim 
reportada ao mercado, disse 
outro funcionário.

Num mundo precificado e 
de competição às vezes mais 
acirrada nos bastidores do 
que na grama, o Palmeiras da 
recém-empossada presidenta 
Leila Pereira é um “outro clube 
interessado” crível em quase 
todas as mesas de negociação 
em que for citado. Uma chan-
cela, um concorrente perigoso. 
Tem orçamento, está no mer-
cado e se reforça para tentar 
seu título mais sonhado. Dos 
desejos do Palmeiras, o mais 
importante e ainda pendente é 
um camisa 9. O clube negocia 
com dois perfis: um jogador em 
desenvolvimento e outro mais 

maduro, para chegar e jogar. 
Ambos não devem escapar da 
descrição preferencial: jovens 
com potencial de revenda.

Até o momento, o Palmeiras 

contratou o goleiro Marcelo 
Lomba (ex-Internacional) e 
o meia colombiano Eduard 
Atuesta que, revelado pelo 
Independente de Medellín 

(COL), estava no Los Angeles 
FC (EUA). O zagueiro chileno 
Valber Huerta teve sua nego-
ciação suspensa em razão de 
problemas no joelho direito. 
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Judô 

Snowboard

Temporada 2021

Futsal 

Águas abertas

Camila Yamakawa vai bem em 
Seletiva e defenderá o Brasil 
em 2022; Aléxia ficou de fora
Da CBJ

A Confederação Bra-
sileira de Judô formou, na 
quarta-feira (15), em Pinda-
monhangaba (SP), a Seleção 
Brasileira de Judô Feminina 
que representará o Brasil no 
primeiro ano do ciclo Paris 
2024. Depois de um longo dia 
de competição, 14 atletas – 2 
por categoria – foram classi-
ficadas para integrar a equipe 
principal. O resultado final 
trouxe uma grande renovação 
para o time brasileiro, que 
contará com oito estreantes. 

 O peso-pesado (+78 kg) 
terá Maria Suelen Altheman 
(SP), que ficou em 7º nos 
Jogos de Tóquio, e foi dis-
pensada da Seletiva, ao 
lado de Beatriz Souza (SP), 
atual número 2 do mundo, 
que dominou suas adversá-
rias na Seletiva e manteve 
sua posição na equipe prin-
cipal. A douradense Camila 
Yamakawa retorna à seleção 
principal e fechou o grupo 
de 18 judocas brasileiras na 
seleção 2022.  

Essas atletas entram na 
zona de investimento direto 
da CBJ e participarão de 
etapas do Circuito Mundial 
IJF em busca da classificação 
para o Mundial de 2022, que 
acontecerá em agosto. Uma 
nova Seletiva será realizada 
em setembro de 2022 para, 

novamente, formar o 
grupo de atletas que 
rodarão o circuito no 
restante do ciclo.  

Ainda pela Sele-
tiva, no peso ligeiro 
(48 kg), Amanda Lima 
(MG), de 22 anos, 
passou em primeiro 
lugar e terá a compa-
nhia de Natasha Ferreira 
(PR), também de 22 anos, 
ambas novatas na seleção. 
A sul-mato-grossense Aléxia 
Nascimento, 19 anos, que dis-
putou o quadrangular final, 
não conseguiu a classificação. 

Gabriela Chibana, que re-
presentou o Brasil em Tóquio, 
não lutou a Seletiva e Nathália 
Brígida, que também brigou 
pela vaga do 48 kg no ciclo 
passado, lutou no 52 kg e não 
conseguiu se classificar.  

Nessa categoria, os grandes 
destaques foram Yasmim Lima 
(RJ), de 25 anos, e Maria Taba 
(MG), de 22 anos, que levaram 
a melhor na fase final e se ga-
rantiram na equipe principal 
pela primeira vez. A grande 
surpresa dessa categoria foi 
a eliminação precoce de La-
rissa Pimenta (SP), que re-
presentou muito bem o Brasil 
nos Jogos de Tóquio, mas que 
acabou caindo na repescagem 
das eliminatórias para Ga-
briela Conceição (MG) depois 
de perder nas quartas para 
Jaqueline Nascimento (MG).  

Do site da CBF

De volta à Seleção Brasi-
leira de Futsal, Marcênio é um 
dos 14 convocados que fazem 
parte do elenco que participa 
de sessão de treinos em Soro-
caba, a 97 km da capital pau-
lista. O elenco chamado pelo 
técnico Marquinhos Xavier 
ficou completo na terça-feira 
e a fase de treinamento vai até 
segunda-feira (20).

“Feliz em voltar a ser convo-
cado para defender a seleção 
Brasileira!”, postou o campo-
-grandense de 34 anos, em rede 
social, quando soube do seu 
retorno à equipe nacional. O ala 
do Barcelona-ESP ficou de fora 
do selecionado que disputou a 
Copa do Mundo da Lituânia 2021 
e terminou em terceiro lugar. 

Os treinos no interior de São 
Paulo servem como preparação 
para a Copa América, agendada 
para o mês que vem, no Rio de 
Janeiro. No primeiro dia de 
atividades, os atletas fizeram 
trabalhos físicos, técnicos e 
táticos na Arena Sorocaba, do 
Magnus Futsal. O grupo da 
seleção começou a chegar no 
domingo (12).

Fixo do Palma-ESP valoriza treinamentos
O jargão do mundo da bola 

diz que “treino é treino e jogo 
é jogo”. Mas, por vezes, os trei-
namentos são tão importantes 
quanto os confrontos oficiais. 
Quem endossa esse discurso 
é Marlon. Concentrado com o 
restante do grupo para uma 
semana de preparação, em So-
rocaba (SP), o fixo do Palma 
(ESP) explicou a importância de 
uma janela dedicada apenas ao 
aprimoramento do elenco.

Com a experiência de quem 

Lincoln Chaves
Agência Brasil

Um dos candidatos a repre-
sentar o Brasil na Olimpíada 
de Inverno do ano que vem, 
que começa daqui a 49 dias, em 
Pequim (China), vem do “fim 
do mundo”. Não é exagero. Au-
gustinho Teixeira é natural de 
Ushuaia, o ponto mais ao sul do 
planeta, na Argentina. O jovem 
de 16 anos, de pai argentino e 
mãe brasileira, briga para ficar 
entre os 25 melhores do mundo 
do snowboard na modalidade 
halfpipe, onde os atletas fazem 
manobras em uma pista com 
formato de U.

O jovem, que atualmente vive 
no Canadá, é acompanhado 
pela Confederação Brasileira 
de Desportos na Neve (CBDN) 
desde os 4 anos, ao se destacar 
no slalom gigante (prova de 
esqui onde os atletas desviam 
de obstáculos). Segundo ele, os 
apoios da entidade, da equipe 
técnica e da família têm sido 
fundamentais na busca da iné-
dita vaga olímpica, principal 
meta da carreira no curto prazo.

Atingir ao menos um top-30 
nas competições válidas para 
o ranking olímpico é um dos 
critérios de elegibilidade para 
vagas em Pequim. Em 2021, Au-
gustinho chegou lá duas vezes. 
Em março, ficou em 24º lugar 
no Campeonato Mundial de 
snowboard, em Aspen (Estados 
Unidos). No último sábado 
(11), alcançou a 30ª posição 
na etapa de abertura da Copa 
do Mundo desta temporada, em 
Cooper Mountain (também em 
solo estadunidense).

O outro é ter um mínimo de 
50 pontos FIS (sigla de Fede-
ração Internacional de Esqui, 
em francês) na média dos 
eventos da entidade. Com o 
resultado em Cooper Mountain, 
Augustinho tem, atualmente, 
49,26 pontos FIS de média, pró-
ximo do índice.

O ranking fecha em 16 de ja-
neiro. Até lá, ele tem mais duas 
provas: as etapas de Mammoth 
(EUA) e Laax (Suíça) da Copa 
do Mundo, nos dias 8 e 15 do 
mês que vem, respectivamente.

 Augustinho se encantou logo 
cedo pelo esporte sobre pran-
chas. O contato com o esqui 
na neve veio na volta para 
casa, depois das férias. Aos 5 
anos, enfim apareceu o snow-
board, mas, para se aventurar, 
foi preciso convencer a mãe, 
também praticante da modali-
dade. “Eu ganhei uma prancha, 
mas minha mãe não deixava eu 
fazer snowboard. Então, eu trei-
nava as manobras no colchão da 
minha cama [risos]”, recordou.

“Como ela viu que não tinha 
jeito, conversou com o Diego Li-
nares [treinador] para eu fazer 
os últimos dois dias de aula de 
snowboard da temporada. Ela 
pensava que, como eu não tinha 
técnica, os outros meninos esta-
riam na minha frente, eu ficaria 
enjoado e deixaria de pedir para 
fazer snow”, relembrou o atleta. 

“Só que no primeiro dia de 
aula com o Diego ele disse a 
ela: ‘pode aposentar os es-
quis dele porque esse menino 
nasceu para o snowboard’. E 
eu fiquei com aquele sorrisão 
de orelha a orelha no rosto!”, 
emendou o snowboarder.

Depois de conquistar o 
ouro olímpico na Maratona 
Aquática nos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020, Ana 
Marcela Cunha chegou, 
ontem (16), ao seu quinto 
título do Circuito Mundial 
de Maratonas Aquáticas da 
Fina. Ela obteve o feito após 
ser vice-campeã da etapa de 
Abu Dhabi do Fina Marathon 
Swim World Series.

Ana Marcela, conside-
rada a maior nadadora de 
águas abertas da história, 
nadou apenas três das quatro 
etapas realizadas nesta tem-
porada. A atleta brasileira 
venceu duas e, com a prata 
dessa quinta-feira, terminou 
empatada no ranking com a 

francesa Oceane Cassignol 
com 2.300 pontos.

Na prova de quinta-feira, 
Ana Marcela completou 
os 10 km com o tempo de 
1h58m19s30. A campeã da 
etapa foi a alemã Leonie Beck 
(1h58m19s00) e o bronze foi 
para a holandesa prata em 
Tóquio Sharon Van Rouwen-
daal. Viviane Jungblut ter-
minou a prova na 26ª colo-
cação. Na prova masculina, 
Allan do Carmo terminou em 
33º, Diogo Villarinho em 41º e 
Bruce Hanson em 50º.

A prova de Abu Dhabi en-
cerra a temporada perfeita 
de Ana Marcela e já inicia 
o ciclo da campeã olímpica 
para 2024. (Da CBDA)

Dois nomes da nova ge-
ração do vôlei de praia na-
cional brilharam na votação 
dos melhores da temporada 
2021 do Circuito Brasileiro 
Open de vôlei de praia, orga-
nizada pela CBV (Confede-
ração Brasileira de Voleibol). 
Aos 22 anos, Renato Andrew 
faturou nada menos do que 
quatro troféus. Além do de 
Melhor Jogador, ficou com os 
de Revelação, Jogador Que 
Mais Evoluiu e Craque da 
Galera. Duda, de 23 anos, 

levou três prêmios: Melhor 
Jogadora, Melhor Saque e 
Melhor Ataque.

“Receber essas premia-
ções é algo muito gratifi-
cante. Ainda é difícil de acre-
ditar. Agradeço a todos pelo 
carinho e reconhecimento do 
trabalho. Isso me motiva para 
continuar a trabalhar cada 
vez mais forte. Esta foi uma 
temporada muito especial. 
O meu objetivo é continuar 
evoluindo e conquistando 
ainda mais no próximo ano”, 

disse Renato, que conquistou 
três ouros nas cinco etapas 
da temporada. Seu parceiro, 
Vitor Felipe, foi premiado 
como Melhor Ataque; e o trei-
nador da parceria, Ernesto 
Vogado, como Melhor Técnico 
de duplas masculinas.

Para Duda, que encerrou 
este ano a vitoriosa parceria 
com Ágatha, o reconheci-
mento é motivação para a 
nova jornada que começa em 
2022. “Foi com muita ale-
gria que recebi a notícia dos 

prêmios. Ser reconhecida 
assim é algo especial, grati-
ficante. Dá mais motivação 
para a próxima temporada. 
Eu amo estar em quadra, 
aproveitando, me divertindo. 
Jogar vôlei é uma grande 
paixão. Agradeço a todos os 
que fazem ou fizeram parte da 
minha trajetória até aqui, eles 
fazem parte disso também”, 
comemora a jogadora, que 
ao lado da parceira faturou 
um ouro e dois bronzes no 
Circuito Brasileiro.  (Da CBV)

Ligeiro 48 kg
Amanda Lima (Minas Tênis 
Clube/FMJ/MG) - 22 anos
Natasha Ferreira (Sociedade 
Morgenau/FPRJ/PR)

Meio-Leve 52 kg 
Yasmim Lima (Instituto 
Reação/FJERJ/RJ) - 25 anos
Maria Taba (Minas Tênis 
Clube/FMJ/MG)

Leve 57 kg 
Rafaela Silva (CRFlamengo/
FJERJ/RJ)
Jéssica Lima (Sogipa/FGJ/
RS) - 24 anos
Thayane Lemos (Instituto 
Reação/FJERJ/RJ) - 20 anos

Meio-Médio 63 kg
Ketleyn Quadros (Sogipa/
FGJ/RS)
Aléxia Castilhos (Sogipa/FGJ/
RS) - 26 anos 
Tamires Crude (Instituto 

Reação/FJERJ/RJ)

Médio 70 kg 
Maria Portela (Sogipa/FGJ/
RS) - 33 anos
Luana Carvalho (Umbra-
Vasco/FJERJ/RJ)

Meio-Pesado 78 kg
Mayra Aguiar (Sogipa/FGJ/
RS)
Beatriz Freitas (Esporte Clube 
Pinheiros/FPJUDO/SP) - 19 
anos 
Nathalia Parisoto (Grêmio 
Náutico União/FGJ/RS) - 29 
anos

Pesado +78 kg
Maria Suelen Altheman 
(ECPinheiros/FPJ/SP)
Beatriz Souza (ECPinheiros/
FPJ/SP)
Camila Yamakawa (Clube 
Sakurá de Judô/FJMS/MS)  
(Com LS)

novamente, formar o 
grupo de atletas que 

Douradense obtém Douradense obtém 
uma das 14 vagas uma das 14 vagas 
para o selecionado para o selecionado 
feminino nacionalfeminino nacional

Confira a seleção de judô 2022 – Feminina

disputou a Copa do Mundo Fifa 
da Lituânia, Marlon destacou 
que um período exclusivo de 
treinos se traduz em ativi-
dades de maior intensidade e 
um elenco mais entrosado para 
os compromissos futuros. De 
acordo com o fixo, a janela de 
preparação na Arena Sorocaba, 
no CT do Magnus Futsal, tem 
sido de extrema importância 
para o elenco brasileiro.

“A intensidade tem sido 
muito forte, é o que a gente 
quer mesmo. Tem uma im-
portância imensa vir e fazer 
treinamentos, porque é o que 
normalmente falta, não se tem 
tanto tempo para treinar. Estar 
junto com seu companheiro, às 
vezes ter tempo de combinar 
uma coisa durante um treina-
mento. Então esses treinos são 
superimportantes. Estamos 
indo por um caminho bem ba-
cana, com uma intensidade 
bem alta, e é assim que a gente 
tem de trabalhar”, exaltou, em 
entrevista ao site da CBF,.

“Muitas vezes quando temos 
jogos, não dá tempo de treinar 
em uma intensidade como 
está sendo aqui, senão pode 
se desgastar, e não podemos 
chegar assim em um jogo. Mas 
assim, com uma semana só 
de treinamentos, você acaba 
ganhando aquele segundo que 
no futsal faz total diferença, 
de já ter algo combinado, en-
saiado. Saber como seu colega 
gosta de jogar, é de muita im-
portância”, completou. (Com 
Luciano Shakihama)

Brasileiro de 16 anos sonha 
com Olimpíada de Inverno

Renato Andrew e Duda são escolhidos os melhores do vôlei de praia

Ana Marcela é campeã geral no Circuito Mundial da Fina

Sul-mato-grossense 
Camila Yamakawa larga 
bem de olho em ciclo 
olímpico Paris 2024

Segundo lugar em Abu 
Dhabi foi o suficiente para 
Ana Marcela ser campeã 

na maratona aquática

Ala Marcênio 
durante treino com 
a seleção de futsal, 
em Sorocaba-SP
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Com ala de MS,Com ala de MS,
seleção treina seleção treina 
de olho na de olho na 
Copa AméricaCopa América
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França aperta 
restrições

MUNDO
Longe de acabar

Regras rígidas

Austrália

Premiê pede à 
população que 
‘pense bem 
antes de ir’ 
às festividades 
de Natal

Coreia do Sul recua e impõe restrições 
depois de registrar explosão em casos

Acidente com 
castelo inflável 
em escola mata 
quatro crianças 

Uso de máscaras segue 
como uma das principais 
recomendações para reduzir 
disseminação do vírus

Por RTP/Ag. Brasil

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, e o 
professor Chris Whitty, res-
ponsável pela saúde pública 
do Reino Unido, apelaram, 
nas últimas horas, à popu-
lação para que evite a ex-
cessiva socialização antes 
do Natal. O país enfrenta 
nova onda de casos sem 
precedentes – na quarta-
-feira (15), registrou 78,61 
mil infecções, o maior nú-
mero diário desde o início 
da pandemia. A França já 
retomou restrições para via-
jantes do Reino Unido.

O número de casos con-
firmados de infecção pelo 
Sars-CoV-2, divulgado ontem 
pelas autoridades sanitá-
rias, ultrapassa em 10 mil o 
máximo atingido em janeiro 
deste ano. Desde o início da 
pandemia de COVID-19, o 
Reino Unido, com uma popu-
lação de cerca de 67 milhões 
de pessoas, notificou pelo 
menos 11 milhões de casos 
e 146 mil mortes.

Na origem desse aumento 
acentuado está, segundo as 
autoridades britânicas, a 
combinação entre as va-
riantes delta e ômicron que, 
no início da semana, já 
levara o primeiro-ministro 
e advertir para um “mare-
moto” de infecções. Boris 
Johnson voltou a dirigir-
-se à população para pedir 
muita cautela na sociali-

Folhapress

O primeiro-ministro da Co-
reia do Sul, Kim Boo-kyum, 
anunciou ontem (16) que o 
país vai restabelecer regras 
mais rígidas de distanciamento 
social. Embora, há um mês 
e meio, Seul tenha decidido 
amenizar as restrições e op-
tado pela política de conviver 
com o coronavírus, o aumento 
de infecções e de casos graves 
justificam o recuo.

As medidas entram em vigor 
amanhã (18) e devem durar até 
pelo menos 2 de janeiro. Sob as 
novas regras, reuniões públicas 
serão limitadas a no máximo 
quatro pessoas – desde que 
estejam completamente vaci-
nadas. Estabelecimentos como 
restaurantes, cafés e bares 
terão que fechar as portas 
às 21h, e cinemas e casas de 
shows, às 22h.

Aqueles que não estiverem 
vacinados contra a COVID-19 
ainda poderão jantar fora 
de casa, por exemplo, mas 
apenas se estiverem sozi-
nhos. Outra opção é usar os 
serviços de delivery ou de 
retirada das refeições.

Atualmente, as empresas 
sul-coreanas não têm limites 
ao horário de funcionamento, 
e as reuniões privadas podem 

ter até seis pessoas em Seul 
ou oito em outras regiões do 
país, independentemente do 
status de vacinação. Em locais 
públicos, o encontro é permi-
tido desde que no máximo uma 
pessoa do grupo ainda não 
tenha recebido o imunizante.

O grupo dos não imuni-
zados, no entanto, representa 
parcela minoritária da popu-
lação da Coreia do Sul. Até a 
quarta-feira (15), 81,6% dos 
sul-coreanos estavam com 
o ciclo vacinal completo, de 
acordo com dados do portal 
Our World in Data.

A mesma base mostra, 
porém, o crescimento do nú-
mero de novos casos de corona-
vírus no país. Nos últimos dois 
meses, a média móvel de novas 
infecções sobe de forma quase 
ininterrupta. Em 15 de outubro, 
a Coreia do Sul contabilizava 
média de 1.579 casos diários; 
nesta quarta, o índice foi de 
6.790 – aumento de 130%.

Em números absolutos, os 
óbitos por COVID-19 ainda são 
relativamente baixos, mas cres-
ceram em proporção parecida. 
Há dois meses, a média móvel 
de mortes era 12 em na quarta, 
foi 63 – aumento de 123,5%. 
“Estamos fazendo todos os es-
forços para superar a crise 
que nos pressiona, expandindo 

nossa capacidade médica e a 
campanha de vacinação, mas 
precisamos de tempo”, disse 
o premiê sul-coreano. “Só 
podemos ir além desta crise 
derrubando [o índice de] dis-
seminação atual o mais rápido 
possível por meio de forte dis-
tanciamento social.”

Sempre tem os ‘do contra’
Apesar das cifras que pre-

ocupam, há quem se oponha à 
imposição de novas restrições. 
Associações de proprietários 
de pequenos negócios e de res-
taurantes emitiram uma série 
de declarações em protesto 
contra a decisão.

Os empresários também 
demandam medidas de su-
porte econômico, e há ma-
nifestações de rua previstas 
para a próxima semana. Em 
resposta, Kim disse que o 
governo anunciará em breve 
seus planos para fornecer 
“um apoio financeiro ainda 
maior” às empresas.

O presidente da Coreia do 
Sul, Moon Jae-in, divulgou, 
por meio de sua porta-voz, 
um pedido de desculpas por 
não ter conseguido conter a 
propagação do coronavírus 
e garantir leitos hospitalares 
suficientes durante o processo 
de flexibilização.

Quatro crianças morreram 
e várias outras ficaram grave-
mente feridas em um acidente 
com um castelo inflável ontem 
(16) durante uma festa escolar 
de fim de ano na Austrália. 
Fortes ventos levantaram o brin-
quedo, e quem estava dentro 
caiu de uma altura de 10 metros, 
informaram autoridades locais 
na quinta-feira (16).

O acidente ocorreu na Escola 
Primária Hillcrest, cidade de 
Devonport, na ilha da Tasmânia, 
por volta das 9h (de MS). As 
vítimas são dois meninos e duas 
meninas que estavam no último 
ano da escola primária – ge-
ralmente, alunos desse período 
têm 10 ou 11 anos. Mais cinco 
crianças estavam no hospital, 
quatro em estado crítico, dis-
seram as autoridades.

“Estamos todos de luto”, 
disse o comissário de polícia 
da Tasmânia, Darren Hine, a 
repórteres. “Nossos corações se 
partem pelas famílias e entes 
queridos, colegas de escola, pro-
fessores desses jovens que foram 
levados cedo demais.”

Não foi divulgada nenhuma 
explicação imediata de como 
o castelo inflável foi alçado ao 
ar. O governador da Tasmânia, 
Peter Gutwein, disse que “é 
simplesmente inconcebível que 
esta tragédia chocante tenha 
ocorrido” e prometeu uma in-
vestigação completa.

O primeiro-ministro austra-
liano, Scott Morrison, descreveu 
o incidente como “devastador e 
comovente”. “Crianças pequenas 
em um dia divertido, junto com 
suas famílias, e tudo se trans-
forma em uma tragédia horrível 
nesta época do ano. Isso parte o 
coração”, disse Morrison aos re-
pórteres.  A imprensa exibiu ima-
gens de policiais chorando diante 
de lonas azuis que cobriam o que 
alguns descreveram como “uma 
cena muito chocante e angus-
tiante”. A escola havia convidado 
os pais a colaborar com o evento, 
que incluiu uma área de jogos, 
um tobogã, uma área de artes e 
atividades manuais e o castelo 
inflável. (Folhapress)

Diante da ameaça 
de uma quinta 
onda de contágios 
e da propagação 
da ômicron, o 
governo francês 
decidiu endurecer 
as regras de entrada 
em seu território 
para viajantes 
provenientes do 
Reino Unido. “Vamos 
adotar um controle 
ainda mais drástico 
do que aquele 
que existe hoje”, 
anunciou ontem 
(16) o porta-voz do 
Executivo, Gabriel 
Attal.

“Vamos reduzir 
a validade do teste 
para entrar na 
França. Era, até 
agora, de 48 horas, 
passa a ser de 24 
horas. Vamos limitar 
os motivos que 
permitem viajar do 
Reino Unido para a 
França”, adiantou. 
Esses deslocamentos 
serão “limitados a 
moradores e às suas 
famílias”. Serão 
também limitadas as 
viagens “de turismo 
ou profissionais 
para pessoas que 
não são residentes 
na França”.

Reino Unido tem onda de Reino Unido tem onda de 
COVID-19 sem precedentesCOVID-19 sem precedentes

Andrea De Santis/Unsplash

zação. Ele rejeitou, no en-
tanto, o fechamento de bares 
e restaurantes.

“Pensem bem antes de ir”, 
limitou-se a dizer, em entre-
vista coletiva. Ao lado do pri-
meiro-ministro, Chris Whitty 
apelou, por sua vez, aos 
britânicos para que evitem 
“misturar-se com pessoas” 
desnecessariamente. Traçou 
também o prognóstico de 
novos máximos de infecções, 
à medida que a variante ômi-
cron se propaga.

A Agência de Segurança 
da Saúde do Reino Unido vai 
começar a incluir as reinfec-
ções nos seus boletins epi-

demiológicos diários. Whitty 
afirmou que o país enfrenta 
“duas epidemias”: a primeira, 
da variante ômicron, “que 
cresce muito rapidamente”, 
e a segunda da variante delta.

Restrições mais sérias, ainda não
A ômicron, destacou o mé-

dico britânico, está evoluindo 
em ritmo fenomenal: “Temo 
que tenhamos de ser realistas 
quanto aos recordes que 
serão batidos nas próximas 
semanas”. Chris Whitty ad-
mitiu que a comunidade cien-
tífica ainda não dispõe de 
todos os dados sobre hospi-
talizações, doença severa e 

mortes causadas pela ômi-
cron, mas lembrou que o que 
já se sabe é mau.

“Não se misturem”
Whitty aconselhou o pú-

blico a dar prioridade a 
eventos e celebrações “que 
realmente interessem”, uma 
vez que é elevado “o risco de 
infecção” em eventos sociais 
desnecessários.  O primeiro-
-ministro britânico insistiu 
na ideia de que o Natal deste 
ano será “consideravelmente 
melhor” do que o de 2020, 
já que o governo não está, 
no momento, contemplando 
a possibilidade de medidas 

reforçadas de confinamento.
A chefe-executiva da 

Agência de Segurança da 
Saúde, Jenny Harries, referiu-
-se à variante ômicron como 
“provavelmente a ameaça 
mais significativa” desde o 
advento da pandemia. 

Ao falar a uma comissão 
do Parlamento, Harries es-
timou que “os números das 
próximas semanas serão es-
pantosos, comparados com 
o ritmo de crescimento de 
casos visto nas variantes 
anteriores”. E  admitiu que 
o serviço público de saúde 
pode estar em “sério perigo” 
com a ômicron. 



Phillippe Watanabe
Folhapress

Darwin, uma variante da 
influenza H3N2, é a respon-
sável pela epidemia de gripe 
fora de época em curso em 
São Paulo e Rio de Janeiro, 
entre outros estados. O pro-
blema é que as vacinas atuais 
contra a gripe não estão pre-
paradas para enfrentar essa 
cepa, então, não adianta 
correr para se vacinar agora 
pensando em proteção contra 
essa mutação.

Ainda assim, dizem espe-
cialistas, tomar a vacina é 
uma boa forma de estar pre-
parado ante outras ameaças. 
Além do benefício individual, 
evitar o adoecimento é uma 
maneira de contribuir para 
aliviar a demanda por atendi-
mento em serviços de saúde.

Mutações constantes nos 
vírus da gripe – os mais co-
muns no mundo –, que levam 
a novas variantes, são 
absolutamente comuns. 
C o n s e q u e n t e m e n t e , 
existe a necessidade de 
atualização das vacinas 
contra a influenza.

Por isso mesmo a 
OMS (Organização Mun-
dial da Saúde) faz o mo-
nitoramento constante 
das variantes de vírus 
influenza que estão em cir-
culação e, duas vezes ao ano, 
recomenda quais devem ser 
as mudanças nas vacinas.

No fim de setembro deste 
ano, a OMS recomendou que 
a variante Darwin (nome da 
cidade australiana em que 
ela foi identificada) faça parte 
da composição das vacinas 
para influenza usadas no sul 
do planeta para a temporada 
de gripe de 2022. E aí está a 
questão: 2022.

Um surto de gripe em de-
zembro de 2021, próximo do 
quente verão brasileiro, não 
era algo esperado. “Vírus res-
piratórios gostam de frio e 
tempo seco”, afirma Renato 
Kfouri, pediatra e diretor da 
SBIm (Sociedade Brasileira 
de Imunizações).

Portanto, as vacinas ainda 
disponíveis em 2021, que no 
momento são encontradas 

principalmente na iniciativa 
privada, considerando que a 
campanha de vacinação pelo 
SUS oficialmente já acabou, 
não contemplam a Darwin.

Mas, de toda forma, diz 
Kfouri, podem ajudar, ainda 
mais levando em conta as 
diversas outras cepas de 
influenza que compõem a 
vacina.

Segundo Isabella Ballalai, 
vice-presidente da SBIm, 
existe uma possibilidade de 
proteção cruzada, ainda que 
o efeito provavelmente seja 
pequeno. A especialista diz 
que há uma busca intensa por 
vacinas no Rio de Janeiro, 
onde a epidemia da influenza 
já teve início há mais tempo.

“São muitos casos. As 
emergências estão lotadas”, 
afirma Ballalai.

A especialista reforça que 
quem tomar a vacina contra 
a gripe agora – lembrando, 
mais uma vez, que ela terá, 

provavelmente, pouco efeito 
contra a variante Darwin – não 
está dispensado de se vacinar 
contra a influenza no ano que 
vem. A outra dose é necessária 
em razão das atualizações da 
composição.

As populações mais frá-
geis à gripe são crianças 
de até cinco anos, idosos, 
mulheres grávidas e pessoas 
com problemas crônicos de 
saúde ou sistema imune com-
prometido. Por isso essas são 
as populações costumeira-
mente alvos das campanhas 
de vacinação.

Explicações para a epidemia
A explicação para epi-

demia de influenza ainda não 
está clara, dizem os espe-
cialistas ouvidos pela Folha. 
Mas alguns pontos devem ser 
levados em conta.

Um deles é a baixa cober-

tura vacinal contra a gripe 
neste ano (apesar do efeito 
pequeno da proteção cru-
zada). Além disso, as vacinas 
contra gripe protegem bem 
por até quatro meses. Depois 
de seis meses há uma queda 
considerável na proteção. Ou 
seja, como a campanha de 
vacinação deste ano teve 
início em abril, a proteção já 
pode estar bastante reduzida 
agora.

O fator comportamental 
em meio à redução da circu-
lação do Sars-CoV-2 também 
entra nessa conta. Com 
menos casos e mortes no 
país, as restrições foram e 
continuam sendo relaxadas.

Em São Paulo, por exemplo, 
já estava programado o fim da 
obrigatoriedade de máscaras 
em locais públicos abertos, 
medida que só foi suspensa 
com o aparecimento da va-
riante ômicron da COVID e 
a proximidade das festas de 

fim de ano.
Com menos restrições, 

as pessoas passaram a 
circular mais e a pro-
mover muitas vezes en-
contros sem máscaras.

“O único argumento 
racional que conse-
guimos imaginar é: 
pessoas saindo de um 
mundo ‘estéril’, suscetí-

veis [à nova variante], não 
vacinadas”, diz Ballalai, que 
acrescenta que o vírus cir-
cula durante todo o ano no 
país.

Segundo a OMS, em re-
giões tropicais, a influenza 
pode ocorrer em qualquer 
momento do ano, com surtos 
mais irregulares do que os 
observados em áreas tem-
peradas.

Por fim, segundo Kfouri, 
uma possível competição 
entre vírus também poderia, 
eventualmente, explicar a 
explosão da gripe em um 
momento de baixa da COVID.

Ballalai lembra ainda que 
outras infecções por vírus 
também aumentaram re-
centemente e fora da sa-
zonalidade-padrão. Um dos 
exemplos é o vírus sincicial, 
principal fator de hospitali-
zação entre crianças.
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São muitos casos. 
As emergências 
estão lotadas
Isabella Ballalai, vice-presidente 
da SBIm
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Mutações constantes nos vírus da gripe, que levam a novas variantes, são absolutamente comuns

Patrícia Pasquini
Folhapress

As férias de parte dos 
funcionários da Saúde da 
Prefeitura de São Paulo 
foram remanejadas em 
razão do aumento dos 
casos de gripe e da alta na 
procura nos hospitais e 
prontos-socorros.

Dos cerca de 720 
servidores com férias 
marcadas entre dezembro e 
janeiro, 100 tiveram a data 
do descanso alterada.

Segundo Lourdes 
Estevão, secretária da 
pasta dos trabalhadores 
da saúde do 
Sindisep-SP 
(Sindicato dos 
Trabalhadores na 
Administração 
Pública e 
Autarquias no 
Município de São 
Paulo), o assunto 
foi discutido numa 
reunião ocorrida 
nesta semana, 
entre integrantes 
da Secretaria 
Municipal da 
Saúde e sindicalistas 
do setor. Na ocasião, 
a médica Marilande 
Marcolin, secretária-
executiva de Atenção 
Hospitalar, afirmou que 
a cidade vive um surto de 
influenza A H3N2 desde 5 
de dezembro e que não só 
os hospitais, mas também 
as AMAs (Assistência 
Médica Ambulatorial) 
e as UPAs (Unidades de 
Pronto Atendimento) estão 
lotadas com casos de gripe, 
inclusive graves.

Em nota, a Secretaria 
Municipal da Saúde 
negou que o motivo do 
remanejamento das datas 
seja o surto de gripe. “A 
readequação da escala de 
férias de funcionários da 
pasta foi feita de forma 
rotineira para garantir a 
assistência geral em toda a 

rede durante o período de 
festas”, diz o texto enviado.
Em contrapartida, a pasta 
admitiu que, na última 
semana, houve um aumento 
significativo de pessoas 
com síndrome gripal em 
suas unidades de saúde.

Em novembro de 
2021, foram registrados 
111.949 atendimentos de 
pacientes com sintomas 
gripais, sendo 56.220 
suspeitos de COVID-19.

Já na primeira quinzena 
de dezembro, houve 91.882 
atendimentos com quadro 
respiratório, sendo 45.325 
suspeitos de COVID-19.

Nada novo
Alterações no calendário 

de férias de servidores já 
foram feitas em outros 
momentos de grande 
demanda na saúde, diz 
Flávia Anunciação, da 
diretoria-executiva do 
Sindsep-SP. Em 2020, ela 
conta que, por causa da 
pandemia de COVID, alguns 
trabalhadores também 
tiveram férias alteradas e 
até canceladas.

Em 2021, até o 
momento, o município 
notificou 119.873 casos 
de SRAG (síndrome 
respiratória aguda grave), 
com necessidade de 
hospitalização. Desses, 205 
(0,2%) foram provocados 
pelo vírus influenza – 20 
(9,8%) foram positivos 
para influenza A (H1N1) 

pdm09A, 4 (3,8%) para 
influenza A H3 sazonal, 
134 (34,3%) para influenza 
A (não subtipado) e 47 
(19,9%) para influenza B. 
No ano passado, houve 
120.850 casos de SRAG com 
hospitalização, dos quais 
242 foram classificados 
como influenza. É 
importante esclarecer que 
em 2020 e 2021 os casos de 
SRAG incluem os suspeitos 
de COVID-19.

“A informação que a 
prefeitura nos deu foi a de 
que havia um excedente 
de funcionários em férias 
dentro do previsto. Ainda 

que queiram negar, 
além da gripe temos 
a questão da nova 
variante da COVID-
19”, diz Estevão, 
em referência à 
ômicron.

“O que nos 
preocupa é que 
temos um quadro 
de trabalhadores 
que, por conta da 
pandemia, estão 
exaustos. Esses 
funcionários 

precisam das férias, até 
porque tem as sequelas 
da COVID. Nós temos um 
número de trabalhadores 
muito alto que foram 
contaminados pela COVID. 
Nós da área da saúde 
sentimos o reflexo das 
sequelas: a ansiedade, a 
síndrome de Burnout, a 
depressão, o esquecimento, 
a capacidade cognitiva”, 
completa.

Para Anunciação, existe 
um uso de “mão de obra até 
a exaustão”. “Os servidores 
fizeram duas campanhas, 
da H1N1 e da COVID, e 
tiveram a carga horária 
aumentada, trabalhando 
aos sábados com uma 
única folga no domingo. 
Parte tem duplo vínculo. 
Falta planejamento e 
olhar atento em relação ao 
descanso deles”, afirma.

Surto de gripe faz Prefeitura de SP mudar férias de servidores

Washington Luiz
Folhapress

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) auto-
rizou ontem (16) o uso da va-
cina da Pfizer para imunizar 
crianças a partir de 5 anos 
contra a COVID-19. Com isso, a 
bula do produto no Brasil pas-
sará a indicar essa nova faixa 
etária. Até então, o modelo da 
fabricante tinha o uso permitido 
no país apenas em pessoas com 
mais de 12 anos.

“O número de casos de 
COVID-19 tem sido represen-

tativo na população pediátrica. 
Nós temos um perfil de segu-
rança e reatogenicidade positivo 
com a vacinação e nós temos 
resultados importantes de ge-
ração de anticorpos nessa popu-
lação”, explicou o gerente-geral 
de Medicamentos da Anvisa, 
Gustavo Mendes.

Apesar do anúncio, o Minis-
tério da Saúde não vai começar 
a vacinar os mais jovens ime-
diatamente porque ainda não 
solicitou a compra de doses 
específicas para crianças. A 
pasta prevê imunizar 70 milhões 
de crianças. De acordo com a 

Pfizer, o contrato para forneci-
mento de 100 milhões de vacinas 
em 2022 inclui a possibilidade 
de entrega das versões modifi-
cadas do imunizante, inclusive 
para crianças. A farmacêutica 
confirmou que nenhuma dose 
pediátrica foi enviada ao Brasil.

A empresa disse que não 
é preciso realizar um aditivo 
no contrato. Para garantir a 
entrega das doses específicas 
das crianças, basta um pedido 
do ministério. A Pfizer não in-
formou em quanto tempo pode 
enviar essas vacinas após ser 
acionada pela Saúde.

Gestores do ministério es-
timam que as doses comecem a 
chegar no próximo mês. Procu-
rada, a pasta não se manifestou.

Com o aval, o governo também 
precisará inserir o novo público 
no plano de vacinação da COVID 
e organizar a entrega das doses 
específicas aos estados.

A medida, no entanto, deve 
enfrentar resistência do pró-
prio presidente Jair Bolsonaro 
(PL). Em declarações recentes, 
o chefe do Executivo tem levan-
tado dúvidas sobre a segurança 
e eficácia dos imunizantes, espe-
cialmente nos mais jovens.

Durante reunião na Câ-
mara dos Deputados nessa 
quarta-feira (15), a secretária 
de Enfrentamento à COVID do 
Ministério da Saúde, Rosana 
Leite, disse que a vacinação das 
crianças tem de ser analisada 
com “muita cautela”. Também 
afirmou que o governo está con-
centrado em melhorar a cober-
tura da dose de reforço.

“Sendo aprovada [na Anvisa] 
a tempestividade, as normas 
serão bastante debatidas. É 
algo que nós também queremos 
abrir para a sociedade. Para to-
marmos essa decisão, que seja 

de fato de forma democrática, 
com todos os atores partici-
pando, com dados reais, dados 
fidedignos para nós chegarmos 
a essa conclusão”, comentou a 
secretária.

As vacinas da Pfizer apli-
cadas no grupo de 5 a 11 anos 
e nos mais velhos têm o mesmo 
princípio ativo, mas algumas di-
ferenças na composição. A dose 
destinada às crianças equivale a 
1/3 daquela indicada ao grupo 
de 12 anos ou mais. O frasco do 
imunizante dos mais jovens tem 
coloração laranja justamente 
para diferenciar o produto.

Entenda por 
que a vacina da 
gripe tem pouco 
efeito sobre 
epidemia atual

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para crianças a partir de 5 anos

Procura por atendimento 
nas unidades de saúde 
tem disparado nas últimas 
semanas no RJ e em SP



Com obra 
músico-teatral 
e participações 
especiais, é 
lançado hoje novo 
trabalho de Pilar
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Marcelo Rezende

Hoje tem o lançamento integral do projeto 
“Ascenda, uma Narrativa Visual e Sonora”, 
idealizada pela cantora e compositora Pilar. 
Corroteirizada em três atos por ela e a artista 
de áudios visuais Alice Hellmann, que também 
dirigiu o projeto, nasce essa obra musical e teatral 
tecnológica contendo 19 músicas. Ao longo dos três 
atos, Pilar percorre uma jornada pessoal universal, 
que se inicia com a tentativa de pertencimento, 
a desconstrução das expectativas externas e o 
reencontro com a essência. 

Pilar explicou o porquê da divisão da obra em 
três atos. “Classificamos e dividimos as músicas, o 
primeiro ato simboliza uma busca por referências 
externas, a inocência e primeiro amor, a dissolução e 
a libertação dos padrões. Já no segundo simboliza um 
mergulho dentro das profundezas dos sentimentos, 
uma imersão tecnológica com projeções que 
exteriorizam reflexões interiores, a desigualdade 
social, privilégio, superação de traumas de infância, 
representa o autoconhecimento.  O terceiro e último 
ato leva para a reconexão com o espiritual, a busca 
por algo além da matéria, o mistério e a magia. Cada 
ato conta uma parte da história dessa célula, desse 
ser em formação.”

Além de contar com a  direção de fotografia 
lúdica do multiartista Felipe Morozini, o projeto tem 
seu drama luminoso criado por Adriele Oliveira, 
captação e edição pela Libertà Films, projeções e 
animações de VJ Grazzi e performance de artistas 
urbanos AFolego, Thami e Drunska.

Com produção do pianista Adriano Magoo, mix 
pelo multiganhador de Grammy Luis Paulo Serafim, 
e cinco participações muito especiais: Luan Otten, 
Marina Peralta, Zeca Baleiro, Dada Yute e Alexia 
Evellyn, o projeto, gravado ao vivo na histórica Casa 
das Caldeiras, em São Paulo, já vem nos dando um 
gostinho.

Com um caldeirão de ideias na cabeça, as artistas 
deixaram a criatividade fluir e ousaram na pós-
produção. Pilar também falou sobre as participações 
especiais. “O processo criativo esteve presente antes, 
durante e depois, e nem nós imaginávamos o resultado. 
Apesar de ter um roteiro, deixamos sempre as ideias 
fluir, e tivemos bastante ousadia na pós-produção. 
Costuramos pixels ao lado do editor na finalização. 
Já as participações especiais, surgiram de encontros: 
em estúdios, em shows, na rua, metrô, nas redes 
sociais. Eu já admirava o trabalho dos artistas, a vida 
possibilitou conhecê-los, e eu aproveitei a abertura e 
os convidei para parcerias”, aponta Pilar.

A cantora falou também de sua amizade com o 
cantor maranhense Zeca Baleiro. “Conheci o Zeca 
lá no início da minha caminhada como cantora, em 
razão do Adriano Magoo (meu produtor musical, 
e também diretor musical do Ascenda). Desse 
encontro, acabou nascendo Favela City, nossa 
composição em conjunto. O Zeca é um querido, 
me estendeu a mão quando ainda não tinha nada 
concreto, me deu esse voto de confiança.”

Pilar falou sobre a expectativa com seu novo 
trabalho. “Estou ansiosa. Mas feliz! Foi muito trabalho 
e carinho colocado nesse projeto. Estou muito satisfeita 
de ver ele nascendo por completo finalmente”, celebrou.

Questionada sobre se todas as canções estarão 
acompanhadas de vídeos, Pilar explicou que nem 
todas, mas que tudo tem um porquê. “O resultado 
final se encontrará hoje no YouTube. Aliás, com várias 
músicas inéditas e a história em ordem cronológica! As 
intervenções visuais não estão em todas as músicas, 
pois cada música tem sua própria linguagem de certa 
forma, onde o todo se conversa.”

“Esse trabalho em resumo foi um brincar 
gigantesco. Eu acabei assumindo várias funções no 
projeto, que até então eu não tinha conhecimento. 
Coisas como produção-executiva, tive de pensar em 
cenário, em roteiro, participei da edição dos vídeos 
também, junto com a Alice Hellmann. Enfim esse 
projeto é como um filho pra mim. Foi maravilhoso. 
Creio que toda tensão e ansiedade que senti 
desapareceram durante as gravações. Foi muito 
gostoso e divertido”, salientou Pilar.

Outro ponto alto da produção foi a interação com 
os artistas que fizeram participação especial na 
obra. “Foi muito alto-astral em uma boa vibe com 
todo mundo que estava lá com todos os artistas que 
participaram. Estou muito feliz. A sensação que eu 
tive foi de dar um passinho à frente no meu sonho 
de ser cantora e por ter realizado um trabalho com 
peso, que diz algo”, finaliza Pilar.

O novo trabalho de Pilar pode ser conferido por meio 
do link: https://fpt.fm/app/31885/ascenda/, e os vídeos 
no canal do YouTube Pilar Música.
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Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, disse que, se não 
houver uma mudança nas regras 
de prevenção contra a COVID-19 
ou no quadro epidemiológico da 
pandemia, a realização dos desfiles 
das escolas de samba na Marquês 
de Sapucaí está garantida. Paes 
dedicou uma série de postagens ao 
assunto em sua conta no Twitter e 
disse que a prefeitura está discu-
tindo regras “muito restritas” com 
a Liesa (Liga Independente das Es-
colas de Samba do Rio de Janeiro), 
que serão apresentadas ao comitê 
científico municipal.

“Essa informação é importante 
para diminuir as especulações 
acerca dessa festa. O carnaval na 
Marquês de Sapucaí exige uma 
preparação com muita antece-
dência, inclusive com repasse de 
recursos públicos as escolas de 
samba”, afirmou.

O prefeito argumentou que “a 
Marquês de Sapucaí nada mais 
é do que o estádio do samba” e 
comparou a realização da festa 
aos jogos de futebol com torcida, 
que já estão permitidos na cidade. 
Paes disse ainda que está usando 
como exemplo para o carnaval a 
atuação da direção do Flamengo 
na organização dos jogos.

“Havendo a possibilidade, como 
há nesse momento e acontece se-
manalmente, de realização de jogos 
de futebol com os controles já pre-
vistos nas normas estabelecidas 
pela prefeitura, não há qualquer 
motivo para não garantirmos que 
o carnaval da Marquês de Sapucaí 
será realizado.”

Desde o fim de outubro, a Pre-
feitura do Rio de Janeiro liberou a 
realização de jogos de futebol com 
estádios funcionando em 100% de 
sua capacidade de público. Até 
então, estava autorizada apenas a 
entrada de torcedores até 50% da 
capacidade máxima dos estádios. 

No último dia 10, o Fluminense 
se classificou para a Libertadores 
ao vencer a Chapecoense diante 
de um público de mais de 48 mil 

pessoas nas arquibancadas do Ma-
racanã. Um número parecido de 
torcedores acompanhou o embate 
entre Corinthians e Flamengo no 
estádio, em 17 de novembro.

Em 2020, último ano em que 
houve desfile das escolas de samba, 
foram vendidos 61 mil ingressos 
para cada dia de desfile do Grupo 
Especial, no domingo, segunda e 
sábado das campeãs, segundo ba-
lanço divulgado na época pela 
Riotur. Já para os desfiles da Série 
A, na sexta e no sábado, foram 
cerca de 75 mil pessoas por dia. 
Além dos foliões que assistem 
aos desfiles, passam pelo Sambó-
dromo também os componentes 
que formam as alas de cada escola.

Blocos
Sobre as outras festividades do 

carnaval, o prefeito ponderou que 
não haverá uma decisão uniforme 
para a autorização dos eventos. Ele 
explicou que as festas em espaços 
fechados possibilitam a cobrança 
da vacinação ou da apresentação 
de testes negativos para a COVID-
19. Já os blocos de carnaval, na 
visão do prefeito, requerem “uma 
análise mais detalhada”, porque 
não é possível controlar o acesso 
dos participantes.

O município do Rio de Janeiro 
já vacinou 79,1% da população 
com as duas doses ou dose única 
das vacinas contra COVID-19, e 
87,7% da população tomou ao 
menos uma dose. Quando consi-
derada apenas a população com 
12 anos ou mais, o percentual 
de pessoas com esquema vacinal 
completo sobe para 92%. 

Segundo o Censo Hospitalar da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
há 22 pacientes internados com 
COVID-19 na rede pública da ci-
dade, e 26 pacientes com quadros 
de pós-COVID-19. Nos últimos dois 
dias, a média móvel de óbitos em 
sete dias foi de uma morte por dia 
na capital fluminense, que teve 
todas as suas áreas classificadas 
como de baixo risco para a trans-
missão da doença no último boletim 
epidemiológico da prefeitura.

Folhapress

A atriz Thaila Ayala, 35, disse que 
teve uma gravidez muito difícil e uma 
complicação grave no parto. Ela se 
manifestou sobre o assunto em publi-
cação no Instagram, em que também 
celebrou os 15 dias de nascimento do 
filho, Francisco, fruto do seu casa-
mento com o ator Renato Góes.

“Hoje faz 15 dias que te tenho 
nos braços, e eu acho que a palavra 
amor chega a ficar pequena perto 
de você, é tão para lá de qualquer 
coisa, que devia ter outro nome”, 
afirmou. Na sequência, Thaila disse 
que a gestação foi bem complicada 
e que ainda vai falar sobre o tema 
com mais calma. Ela acrescentou 
que teve síndrome de Hellp, um 

quadro obstétrico grave e raro, e 
precisou ser submetida a uma ce-
sárea de urgência.

“Não consegui ter relação ne-
nhuma com a barriga, não sentia 
nada, nada mesmo, pelo contrário, 
senti tanta dor, passei tão mal que 
não tinha sentimentos bons. E o medo 
absoluto me aprisionava, medo de 
rejeitar, medo de não amar, medo de 
não ser boa o suficiente, medo de me 
arrepender, medo de tudo!

E culpa, muita culpa”, escreveu.
Thaila completou que o parto foi 

longe do que ela havia sonhado. “Eu 
e você [Francisco] corríamos sérios 
risco de vida. Esperavam que você 
fosse direto para a UTI, e eu para a 
CTI, mas graças ao meu bom Deus, 
meu pai, fomos para o quarto, e 

eu só pude ter olhar nos olhos, te 
enxergar ali e ali eu me encontrei. 
Você me deu a Thaila que eu sempre 
procurei”, afirmou.

“Eu não tenho palavras para des-
crever o que acontece dentro do meu 
peito quando te olho, me dói, me da 
falta de ar, me dá borboletas no estô-
mago, minha alma está preenchida! 
Te amo, Chico”, declarou.

Quando estava grávida de Fran-
cisco, a atriz disse que havia perdido 
dois bebês anteriormente. “Nesta 
terceira tive menos medo, porque 
como já tinha passado por essas 
duas situações, um aborto espon-
tâneo e uma gravidez nas trompas, 
eu entendi que Deus manda para a 
gente. Que quando tivesse de vir, iria 
dar certo”, disse.

Celebridades

Fim de anoRio 2022

Turismo

Thaila Ayala diz que teve gravidez muito 
difícil e síndrome rara e grave no parto

Shopping doa brinquedos para 
campanha Reviva Natal nos Bairros

Com atual cenário, carnaval na 
Sapucaí está garantido, diz prefeito

E-book gratuito reúne conselhos 
exclusivos de quem mora em Bonito
Livro tem pitacos de quem manja do assunto 
para quem não conhece suas belezas naturais

E-book é um presente 
para turistas que 
porventura desejam 
conhecer a cidade 
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Marcelo Rezende

São quase duas décadas no mer-
cado do turismo de Mato Grosso do 
Sul. A H2O Ecoturismo e Eventos 
está, há 18 anos, fazendo aquilo para 
o qual foi criada: proporcionando 
viagens inesquecíveis para clientes 
cada vez mais exigentes, de todas 
as idades, classes sociais e desejos. 
E para comemorar as “bodas de 
turquesa” da marca, a H2O criou 
o e-book “Inside Bonito”, que aglu-
tina dicas “de ouro” para quem não 
conhece o destino, dadas por quem 
mora e conhece o dia a dia da cidade. 

Dessa forma, a agência quer não 
só promover a data do aniversário, 
mas presentear todos os turistas 
que porventura desejam conhecer a 
cidade e seus passeios inesquecíveis 
de águas cristalinas, fauna e flora im-
pecáveis e infraestrutura aprovada, 
com selos internacionais de biosse-
gurança e atendimento ao cliente. No 
material é possível conferir alguns 
insights preciosos para quem quer 
uma experiência mais real. Aquele 
restaurante com um prato imper-
dível, o tipo de passeio que você não 
pode deixar de fazer, onde ver um pôr 
do sol inesquecível e tirar fotos insta-
gramáveis são algumas dessas dicas, 
pinceladas de moradores, agentes de 
viagens, guias de turismo e proprie-
tários de atrativos. 

A H2O Ecoturismo, uma das mais 

tradicionais agências de Bonito, co-
memora sua maioridade olhando 
para o futuro. Após a superação do 
período de pandemia, agora planeja 
os próximos passos para continuar 
atendendo com excelência. “Para 
mim o atendimento é 10/10, do co-
meço ao fim. As meninas que sempre 
me atendem são ótimas, atendem 
com gentileza e com prontidão, e 
acho maravilhoso que não precisa 
ir na agência para resolver nada, 
você pode fazer tudo a distância e ir 
direto para os passeios”, comenta a 
servidora pública Stephani Demczuk, 
que já foi a Bonito diversas vezes, 
sempre contando com a H2O no pla-
nejamento das viagens. “Atenção e 
cuidado com o cliente inimagináveis! 
Fez o impossível para conseguir o 
que necessitávamos, o passeio não 
poderia ter dado mais certo! Foi in-
crível, sem dúvidas a melhor agência 
de Bonito”, é uma das avaliações 
sobre a agência, deixada pela cliente 
Patricia, no TripAdvisor.

A empresa, nativa sul-mato-gros-
sense, é chefiada por Kassilene Car-
dadeiro, que também é a diretora da 
Bonito 21K, uma prova de corrida de 
rua e ciclismo de estrada que neste 
ano vai reunir mais de 2 mil atletas 
em Bonito. Kassilene está sempre 
em busca de parcerias e de inovação 
e acredita que só coletivamente o 
destino continuará crescendo mais 
e mais. Prova disso é que, nos 

eventos organizados pela empresa, 
como a própria corrida, mais de 
200 marcas estiveram envolvidas ao 
longo dos anos. A empresa também 
organiza o Beach Tennis Bonito pela 
primeira vez em 2021. “A sensação 
este ano é de felicidade e vitória. 
Em 18 anos enfrentamos muitos 
desafios, incluindo a pandemia da 
COVID-19, e conseguimos encon-
trar alternativas e novos produtos 
para nos mantermos competitivos no 
mercado. Fazer o que se gosta com 
certeza faz parte do segredo, e outro 

componente importantíssimo são as 
pessoas envolvidas no processo, que 
precisam ter o mesmo engajamento”, 
comenta Kassilene.

“Na H2O, além de os gestores 
serem apaixonados pelo turismo e 
pelos eventos, todos os membros 
do time também são”, completa a 
gestora. Outra avaliação disponível 
no TripAdvisor, deixada pela cliente 
Barbara, é prova dessa paixão: “Os 
passeios foram incríveis! A funcio-
nária Keity nos prestou um aten-
dimento de excelência. Saiu tudo 

conforme o previsto e o contratado, 
desde o aluguel do carro aos passeios. 
Ficamos muito satisfeitos e guar-
damos na memória e em fotos todos 
os maravilhosos momentos passados  
em Bonito”.

SERVIÇO: O e-book “Inside Bonito” é 
gratuito e já está disponível para download 
pelo link: https://oferta.h2oecoturismo.
com.br/ebook-por-dentro-de-bonito. A 
H2O fica na Rua 24 de Fevereiro, 2.101 
– Centro. Telefones: (67) 3255-3535 e 
99258-0052.

Natal é tempo de união, fraterni-
dade e solidariedade, e com o obje-
tivo de levar momentos de alegria 
a crianças de bairros carentes de 
Campo Grande, o Shopping Campo 
Grande participa da campanha Re-
viva Natal nos Bairros, iniciativa 
realizada pela Prefeitura Muni-
cipal de Campo Grande, por meio 
da Sectur (Secretaria de Cultura e 
Turismo) e do FAC (Fundo de Apoio 
à Comunidade).

Para a campanha, o shopping, 
junto ao Sicredi, irá doar cerca de mil 
brinquedos, que serão divididos por 
várias regiões de Campo Grande. A 
primeira entrega foi realizada na úl-
tima quarta-feira (15), no bairro São 
Conrado. As crianças ganharam 200 
brinquedos e a festa foi repleta de 
magia, com uma caravana que levou, 
além dos brinquedos, guloseimas, 
brincadeiras, personagens infantis 

e passeio no City Tour.
“Acreditamos na magia do Natal, 

no sentimento de amor ao próximo 
que a data fortalece e, por isso, mais 
uma vez, firmamos parceria com a 
Sectur, em uma iniciativa que reforça 
os laços humanitários e nos possibi-

lita levar alegria às crianças”, avalia 
a gerente de Marketing do Shopping 
Campo Grande, Ana Paula Faustino.

Além do São Conrado, os bairros  
Nova Lima e Homex receberão a 
Caravana de Natal, respectivamente 
hoje e amanhã.
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Lançamento

Fim de ano

Solidariedade

Best-seller de “As 5 Linguagens 
do Amor” lança livro para casais

Outback oferece menu com comida e 
bebida à vontade para comemorações

Coral Vozes da Periferia lança primeiro 
videoclipe e busca doações para ação social
Projeto visa 
realizar ceia 
de Natal para 
carentes por meio 
de colaborações
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Marcelo Rezende

O coral Vozes da Periferia 
lança seu primeiro videoclipe, 
“Conquistando o Impossível”, 
na tarde de hoje (17), em uma 
apresentação na Attive Care. 
Segundo o cronograma da 
empresa, o evento iniciará às 
16h, com exibição do clipe e 
depois uma apresentação do 
grupo. A programação será 
finalizada às 18h, com uma 
linda queima de fogos no es-
tacionamento.

O coral faz parte do projeto 
Instituto Maná do Céu para 
os Povos, cujo principal ob-
jetivo é aproximar os jovens 
da cultura e mostrar que a 
música pode ser uma fer-
ramenta modificadora para 
a realização dos sonhos. 

Há 32 anos era criada uma 
das melhores séries de ani-
mação na TV de todos os 
tempos. Foi no dia 17 de de-
zembro de 1989 que “Os Simp-
sons” estreava na televisão. O 
famoso sitcom foi criado por 
Matt Groening para a Fox Bro-
adcasting Company. Cheia de 
humor e sarcasmo, a série re-
trata o estilo de vida da classe 
média dos Estados Unidos, 
representada pela família 
Simpson, formada por Homer Jay Simpson, 
Marjorie “Marge” (Bouvier) Simpson, Bartho-
lomew “Bart” Simpson, Elisabeth “Lisa” Marie 
Simpson e Margareth “Maggie” Simpson. Em 
1997, “Os Simpsons” quebraram o recorde 
de “Os Flintstones” como a animação há 
mais tempo no ar exibida em horário nobre 
nos Estados Unidos. A turma de Bedrock foi 
exibida em seis temporadas, já os Simpsons 
estão na sua 32ª temporada. 

Ambientada na cidade de Springfield, até 
um filme do seriado foi lançado em 2007 e foi 
um grande sucesso de bilheteria. A série já 
ganhou vários prêmios , entre eles 27 Emmy. 
Popular no mundo todo, acredito que o su-
cesso se deve ao fato de que os roteiristas 
de “Os Simpsons” não perderam a “pegada” 
e seguem angariando fãs de diversas gera-
ções. Eu mesmo curto assistir com meu filho 
que hoje tem 21 anos, e já perdi a conta de 
quantos episódios vimos juntos. Creio que 
em breve meu netinho Noah assista também 
conosco. Para homenagear o aniversário de 
estreia dessa turma de carinhas amarelas, 
elenquei algumas curiosidades e tem coisa 
bem peculiar.

Os nomes
A escolha dos nomes se deve ao fato de 

serem os mesmos dos parentes de Groening. 
Sua mãe se chama Margaret, seu pai Homer 
e suas irmãs Patty, Lisa e Maggie. O nome 
de seu avô também é o mesmo que o do avô 
Simpson, Abraham. Embora tenha usado seus 
nomes, Groening diz que os personagens não 
se parecem com sua família.

Paul e Linda McCartney
No episódio “Lisa Vegetariana”, Paul Mc-

Cartney e sua então esposa Linda, que morreu 
em 1998, ofereceram suas vozes aos seus 
personagens com a condição de que Lisa per-
manecesse vegetariana. O episódio foi ao ar 
em 1995 e quase 26 anos se passaram desde 
então, sendo que Lisa ainda não come carne.

Aliás, Simpsons têm vários recordes, 
entre eles o de série com convidados mais 
famosos da história e de maior duração da 
televisão nos Estados Unidos (como já disse 
no texto), além de a comédia de situação 
transmitida mais tempo sem interrupção 
na televisão mundial.

Criador e criatura
O som da chupeta da caçula da família 

Simpson é feito por ninguém menos que o 
criador da série, Matt Groening. Embora a 
mais nova do clã não fale, ela é conhecida por 
seu vício pela chupeta e pelo barulho que faz 
com ela ao sugá-la.

Marge na “Playboy”
Sim é isso mesmo, a mãe desta grande 

família posou para a revista “Playboy” na 
edição de novembro de 2009. Marge é o pri-
meiro desenho a ser capa de uma importante 
revista. Decidiram fazer este trabalho para 
ganhar leitores mais jovens, uma vez que o 
leitor médio era de 35 anos.

Springfield 
Não foi por acaso que Matt Groening es-

colheu chamar de Springfield a cidade onde 
moram os Simpsons. “Percebi que Springfield 
é um dos nomes de cidade mais comuns nos 
Estados Unidos. Antevendo o sucesso do 
programa, eu pensei: ‘Isso vai ser legal, todo 
mundo vai pensar que é a sua Springfield’. 
E pensam mesmo”, afirmou ele em 2012 à 
revista “Smithsonian”. Mas então ele final-
mente revelou que sua “musa inspiradora” 
era a Springfield de Oregon, que fica perto de 
Portland, onde Groening passou a infância. Até 
o endereço da família Simpson – Evergreen 
Terrace, 632 – é o mesmo da casa onde ele mo-
rava. Além disso, alguns personagens têm os 
nomes de ruas em Portland, como o reverendo 
Lovejoy, o aluno valentão Kearney e o Flanders. 

Há 32 anos “Os Simpsons” fazem a alegria 
dos fãs espalhados pelo mundo inteiro.

Marcelo   Rezende

Há 32 anos, a série “Os Simpsons” 
era transmitida pela primeira vez

O coral Vozes da Periferia 
conta hoje com 55 crianças 
e adolescentes.

O Instituto Mana do Céu 
teve ajuda da agência Rise 
Mkt e um grande apoio do pro-
dutor musical Fábio Arantes 

na organização das imagens. 
“Tenho um carinho imenso 
pelas crianças do Maná. Já 
fui até o instituto e conheci 
de perto o trabalho deles. É 
uma gratidão imensa trazer 
eles até aqui para passar esse 

sentimento de esperança a 
todos”, comentou a diretora 
da Attive Care Flávia França.

O Instituto Maná do Céu 
para os Povos está localizado 
no Jardim Canguru, região 
sul de Campo Grande, onde 

atende 120 crianças e adoles-
centes de bairros próximos. 
Com a sua doação você pode 
ajudar na realização de uma 
ceia solidária de Natal para 
600 pessoas em situação de 
vulnerabilidade. A Attive 

Care, onde será a apresen-
tação, fica localizada na Rua 
Coronel Cacildo Arantes, nº 
488, no bairro Chácara Cacho-
eira, em Campo Grande. Doa-
ções podem ser realizadas via 
PIX CNPJ 11067031000186.

Para comemorar o fim de 
ano com a galera, o Outback 
Steakhouse traz dois combos 
especiais para quem está 
planejando celebrar e rever 
amigos e família. São duas 
opções chamadas de Combo 
Celebration, disponíveis para 
grupos de no mínimo seis pes-
soas com preços especiais: o 
Combo Billa 1 por R$ 89,90 
por pessoa e o Combo Billa 
2 por R$ 99,90 por pessoa, 
ambos com menus predeter-
minados. Os dois dão direito a 
consumo à vontade de pratos 
ícones do cardápio e bebida, 
por um tempo limitado.

A primeira opção, o Combo 
Billa 1 (R$ 89,90 por pessoa), 

traz três entradas: as fa-
mosas Aussie Cheese Fries, 
a icônica Bloomin’ Onion e 
as Kookaburra Wings. Para 
brindar, o pacote conta ainda 
com refil de refrigerante, 
Iced Tea refil, água (com e 
sem gás) e chope Brahma 
de 340 ml.

Já o Billa 2 (R$ 99,90 por 
pessoa), conta com seis en-
tradas: a icônica Bloomin’ 
Onion, Kookaburra Wings, 
as famosas Aussie Cheese 
Fries, Ribs On the Barbie, 
Chook’n Dillas e Aussie Beef 
Quesadillas. Para brindar, o 
pacote traz também refrige-
rante refil, Iced Tea refil, 
água (com e sem gás) e chope 

Brahma de 340 ml.
Os grupos podem aproveitar 

a ação de segunda a quinta-
-feira (exceto feriados), das 
15h às 17h, em todos os res-
taurantes da rede Outback. Os 
combos estão disponíveis até 
22 de dezembro e todas as re-
servas poderão ser realizadas 
por meio do link https://re-
servation-widget.tagme.com.
br/group/5f8de58570a20810e 
c180d77s ou pelos telefones 
dos restaurantes disponibili-
zados no site oficial do Out-
back Brasil.

O regulamento da pro-
moção pode ser conferido cli-
cando no link: https://www.
outback.com.br/celebration

Marcelo Rezende

Para quem leu “As 5 Lingua-
gens do Amor” e entendeu que 
cada pessoa tem uma forma 
de sentir e demonstrar afeto, 
a Editora Mundo Cristão traz 
uma novidade: “Comunicação 
& Intimidade”, mais um dos 
sucessos do escritor best-seller 
mundial Gary Chapman.

Desta vez, o autor de mais 
de 30 livros ajuda casais a 
entender o que é intimidade 
emocional, intelectual e sexual 
e como ter uma comunicação 
eficaz para um casamento sau-
dável. O conselheiro amoroso 
mais lido no mundo encoraja 
homens e mulheres a inter-
pretar suas emoções, identificar 
as diferenças e reservar tempo 
para o que realmente importa.

A obra não apenas aprofunda 
os conceitos de “As 5 Linguagens 
do Amor”, mas também auxilia 
na autorrevelação – aprender a 
falar por si mesmo. Na visão do 
doutor em Antropologia, este é 
um processo fundamental para 
construir a intimidade no casa-
mento, pois permite às pessoas 
adquirirem uma perspectiva 
mais clara de como se sentem 

e quais são seus verdadeiros 
desejos, sem abrir brechas para 
uma atitude defensiva.

“Em sua forma mais sim-
ples, a comunicação é o ato de 
falar e ouvir. Contudo, se essa 
conversação não vier acompa-
nhada de respostas honestas e 
amorosas por parte do ouvinte, 
haverá pouca comunicação. Na 
verdade, o resultado mais pro-
vável será comunicação ruim e 
mal-entendidos. Quando há boa 
comunicação conjugal, marido 
e esposa compartilham pensa-
mentos, sentimentos, experi-
ências, valores, prioridades e 
opiniões, enquanto ouvem um 
ao outro com empatia.” (“Co-
municação & Intimidade”, p. 13)

Com mais de quatro décadas 
de experiência em ajudar rela-
cionamentos em crise, Cha-
pman sabe como poucos tocar 
nas feridas conjugais e con-
duzir homens e mulheres para 
o caminho da conexão. “Comu-
nicação & Intimidade” é um 
livro para casais da vida real, 
sem maquiagens ou falsidades, 
para quem admite fraquezas e 
caprichos, mas também deseja 
superá-los a fim de ser e fazer 
o outro feliz.

Sobre o autor
Desde a década de 1970, o 

dr. Gary Chapman, autor de 
mais de 30 livros, incluindo o 
celebrado “As 5 Linguagens 
do Amor”, vem investindo no 
estudo de como potencializar 
a alegria, a satisfação e a 
compreensão quando se trata 
de relacionamentos humanos. 
Possui mestrado e doutorado 
em Antropologia, e é casado 
com Karolyn, com quem tem 
dois filhos e três netos.
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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 16/12

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

 A Lua na Casa da Comunicação e Marte na Casa do 
Conhecimento incentivarão você a conversar mais com as 
pessoas em busca de dicas, informações e orientações 
que possam contribuir com o seu trabalho, aprendizado e  
aperfeiçoamento profissional! É uma ótima época para 
fazer cursos, participar de palestras e oficinas, pois você 
terá muita facilidade para aprender.

O céu anuncia um dia com boas oportunidades de 
ganhar dinheiro, e quem trabalha por comissão pode 
conseguir boas vendas e superar as metas nesta sexta. 
Por isso, fique atenta às oportunidades e use a sua 
criatividade para encontrar outras fontes de renda e 
reforçar o orçamento! Mas não espere a sorte bater à 
porta: arregace as mangas e faça por merecer.

Você pode fazer parcerias bem produtivas hoje, e deve 
contar com o apoio de colegas que dominam tarefas 
diferentes das que você domina. Assim, todos saem 
ganhando! E além de se completarem nas metas 
do dia, você ainda pode aproveitar para observar, 
trocar ideias e aprender coisas novas, o que só trará 
benefícios para a sua carreira.

Marte na Casa 6 reforça sua determinação para encarar 
o trabalho. Você vai mostrar mais iniciativa, coragem 
e espírito de liderança, o que deve garantir maior 
produtividade, agilidade e visibilidade para você no 
emprego. Mas a Lua na Casa 12 recomenda cautela e 
discrição, principalmente para não provocar a ira dos 
invejosos. À tarde, será mais fácil vencer os desafios!

Você terá muita facilidade para atrair aliados e pode fazer 
parcerias interessantes no trabalho — use seu charme e 
simpatia para motivar e liderar os colegas! Até porque 
seu entusiasmo será contagiante, e fará até as tarefas 
mais chatas parecerem divertidas. Lua e Marte também 
acentuam a sua criatividade, e você irá encontrar 
soluções incríveis.

O trabalho sempre tem prioridade para o seu signo e, 
com a Lua na Casa 10, você vai sentir um desejo ainda 
maior de mostrar o seu valor no emprego, ainda mais 
se estiver de olho em uma oportunidade de conquistar 
um prêmio ou promoção. E se depender de Saturno, seu 
empenho será recompensado à altura! Você pode tomar 
decisões importantes para o lar e a família.

Investir nos estudos pode ser muito produtivo para 
você nesta fase, cristalzinho! Com a Lua na Casa do 
Conhecimento e Marte na Casa da Comunicação, além 
de contar com muita facilidade para aprender e para 
memorizar, você estará mais curiosa e vai se interessar 
por tudo que possa abrir a sua mente. Cursos, leituras e 
treinamentos serão muito úteis para o seu crescimento.

 Lua e Marte enviam ótimas vibrações para as suas 
finanças, e você vai sentir uma vontade maior de correr 
atrás do dinheiro e garantir uma vida melhor para 
você e os seus — isso dará energia para você buscar 
oportunidades de aumentar seus ganhos, nem que 
precise trabalhar e ralar em dobro. Seu empenho vai valer 
a pena e você pode até faturar mais do que planejou!

A Lua na Casa das Alianças indica que você pode fazer 
boas parcerias e, quem sabe, até firmar uma sociedade 
com alguém de confiança. Se você tem uma boa ideia 
em mente que pode dar negócio, dê o primeiro passo, 
faça o convite. Você terá muita facilidade para defender 
suas ideias e convencer as pessoas, e trabalhar em 
equipe é outra boa opção para esta sexta.

O céu indica um dia de muito trabalho e, se souber 
explorar bem a sua energia, pode terminar o dia com 
uma boa grana no bolso. Vai encarar as tarefas com 
disciplina e responsabilidade, mas também precisa ter 
cuidado para não se estressar demais nem assumir mais 
compromissos do que pode cumprir — é importante 
respeitar seus limites para não prejudicar a sua saúde.

A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer mais leve, 
fácil e descontraído. Seu bom humor será contagiante, 
o que facilitará o convívio com todo mundo e vai deixar 
o clima no trabalho bem mais gostoso. Marte na Casa 
das Associações estimula as parcerias e indica que você 
pode contar com os amigos para tudo que precisar. Use 
e abuse da sua criatividade e surpreenda os colegas.

 Bom dia para tomar decisões importantes em 
conjunto com a família. No trabalho, você não medirá 
esforços para provar seu valor e pode contar com sua 
experiência para se destacar. Também pode ter uma boa 
oportunidade de tirar um antigo projeto da gaveta: conte 
sua ideia aos chefes. No final do dia, é bem provável que 
queira dar um tempo no seu canto.

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melho
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Paula ajuda Neném a levar Bianca para o 
hospital. Guilherme se enfurece com Flávia. Ti-
grão briga com Denis e Cabeça. Guilherme foge 
do restaurante. Guilherme e Flávia são assal-
tados. Deusa alerta Celina sobre Tigrão. Joana 
se compromete a cuidar de Bianca, e Neném 
fica emocionado. Flávia ganha uma partida de 
sinuca com a ajuda de Guilherme. Paula volta 
para hospital para ficar com Neném. Joana conta 
sobre Bianca para Rose, que fica aflita. Neném 
aceita ficar noivo de Paula. Guilherme e Flávia se 
beijam. Rose vê Neném e Paula juntos.

Nando e Cecéu começam a estagiar na em-
presa de Leônidas. Lobato vai ajudar Yvete na 
ação. Raposão e Ligeirinho fecham negócio com 
as camisas de Edvaldo. Alicinha encontra fotos 
de Diogo. Yvete baqueia ao ver Armando numa 
cadeira de rodas. Lucas tenta escapar, mas não 
consegue deixar de ser apresentado a Said. Said 
e Lucas apertam as mãos. Leônidas convida Said 
e família para um jantar em sua casa. Lucas não 
sabe se ele o reconheceu. Mel não deixa Xande 
acabar de comer e sai, obrigando-o a ir atrás. 
Lobato manda Yvete não falar nada na audiência.

Tonico descobre que Dolores fugiu com Nélio e 
questiona Pilar. Zayla confronta Samuel, e Guebo 
se preocupa. Vitória flagra Quinzinho com uma 
mulher, mas não reconhece Clemência. Pedro 
diz a Caxias que o exército brasileiro precisa in-
vadir o Paraguai e render Solano. Celestina sofre 
quando Teresa pede que a amiga não a abandone. 
Lota encontra Clemência e revela que Quinzinho 
é amante de Vitória. Samuel comenta com Olu seu 
temor em relação a seu passado. Pilar entra na 
igreja e todos se emocionam. Tonico interrompe 
o casamento de Pilar e Samuel.

João sugere que Bianca participe da cena que 
gravará para a série e o diretor Marcus aprova. 
Germano desconfia de Barreto. Bete comemora 
o sucesso de Sol, mas exige que a filha continue 
estudando. Germano vê Nat beijando Lobão. René 
ajuda Delma no restaurante. Lobão convence Nat 
de que Gael é o grande inimigo dos dois. Duca e 
Bianca falam sobre seu relacionamento. Duca 
questiona Heideguer sobre o paradeiro de Nat. 
Heideguer chantageia Duca em troca de notícias 
sobre Nat. Pedro descobre que teve um péssimo 
resultado no simulado do vestibular. 

Madre Superiora diz para Fabiana que agora 
que Dulce está fora de perigo a religiosa pode 
voltar ensaiar as irmãs para o concurso de co-
rais. Cecília conta para Diana que não consegue 
superar a paixão que sente por Gustavo. Dulce 
sonha mais uma vez com sua mãe, Tereza. A 
carinha de anjo acorda e Gustavo diz para a pe-
quenina que após três dias no hospital ela vai fi-
nalmente voltar para casa. Dulce Maria conversa 
com alguns pacientes e diz para eles mensagens 
de esperança. Fabiana ensaia as irmãs enquanto 
as meninas do colégio assistem a tudo. 

Rebeca fica desnorteada diante da revelação 
de Ana Virgínia, que deixa claro que não poderá 
mais ser sua terapeuta. Uma editora propõe a 
Bárbara um contrato para a publicação de um 
livro. Ravi cobra de Joy a responsabilidade com 
Francisco. Rebeca termina a relação com Felipe. 
Nicole e Paco passam a noite juntos. Christian/
Renato fica consternado ao saber que Túlio 
cortou a creche para crianças de funcionários. 
Santiago manda Christian/Renato reabrir as 
creches. Joy deixa Francisco com Yasmin para 
poder fazer pichação com Adel, que acaba presa. 

Novelas Novelas Novelas 

Estreante em novelas, 
Fernanda Marques, de 27 anos, 
é quase dez mais velha do que 
a Cecília de “Um Lugar ao 
Sol”. Para interpretar a filha 
adolescente de Rebeca (Andréa 
Beltrão), ela se inspirou 
numa amiga que passou por 
problemas semelhantes com 
a mãe. Mas a atriz paulista 
também já encarou, na vida 

Grávida, Cecília precisa ser operada 
às pressas em ‘Um Lugar ao Sol’; atriz 
relata assédios sofridos na vida real

Cauã Reymond cita depressão e 
outras sequelas de cirurgia de quadril

Aos 41 anos, Cauã Reymond diz 
que vem tirando algumas lições 
com a maturidade. A busca pela 
espiritualidade, depois de perdas 
recentes, é uma delas. O ator, que 
vem brilhando como gêmeos em “Um 
Lugar ao Sol”, revela ter aprendido 
também a não só cuidar do corpo, mas 
também de sua saúde mental. “Com 
a maturidade que vem chegando, 
perdi pessoas queridas e comecei a ter uma relação com a saúde. 
Durante muitos anos, eu fui um cara saudável, atleta, mas acho que eu 
não entendia o quanto é importante era eu estar calmo aqui [mão na 
cabeça], relaxado aqui [mão no coração]. Não adianta fazer todas as 
técnicas, todos os treinos, se você também não encontrar uma saúde 
emocional”, diz o ator no vídeo da entrevista à “GQ”, de Portugal. 
Cauã ficou mais atento a isso principalmente depois de ter enfrentado 
sequelas da cirurgia que fez no quadril, em 2010. “O excesso de exercício 
físico pode ser prejudicial. Quando fiz uma novela chamada ‘Passione’, 
meu personagem era um ciclista e eu queria ficar com as pernas 
fortes. Comecei a malhar muito, pedalar, pedalar. Acabei operando meu 
quadril. Descobri que tinha uma má formação do fêmur. Tive que andar 
de muletas. Foi um momento difícil em todos os aspectos. A região do 
quadril é uma região difícil para namorar. Eu tive uma depressão por 
conta da endorfina. Eu estava acostumado a ter um shot de endorfina 
diário e parei de ter. Depois eu me recuperei, mas eu tive uma grande 
cicatriz. Não só física. Uma cicatriz na minha potência como homem.”

real, uma situação parecida com a retratada na ficção. Na trama, 
Cecília sofreu um abuso sexual numa festa. Ela estava bêbada quando 
perdeu a virgindade com um conhecido da escola mesmo depois de ter 
dito não às investidas do rapaz. No capítulo de hoje, a personagem, 
que tem 18 anos, será internada com uma gravidez tubária e precisará 
ser operada às pressas. A seguir, a atriz reflete sobre as dores de 
Cecília e faz um corajoso relato sobre experiências enfrentadas por 
muitas mulheres. “Na cena da festa, Cecília disse não ao assédio do 
amigo. Ela sofreu abuso sexual? Foi um estupro. Temos de levantar 
esse assunto. Muitas vezes, a mulher demora a se conscientizar que 
sofreu esse tipo de violência. Ela se culpa porque estava bêbada. No 
caso de uma jovem, ainda falta um entendimento sobre o próprio 
corpo. Eu já passei por isso na adolescência, no início da vida adulta. 
Eu me dei conta de que sofri abusos mais tarde.”
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

ALUGA-SE APARTA-
MENTO

No Residencial Flamin-
gos, com 2 quartos, sala 
ampliada, vidro fumê , ba-
nheiro, cozinha, ap. todo 
reformado e garagem para 
02 carros . Valor R$ 1.300, 
com água, luz, IPTU e 
condomínio incluso. Sem 
fiador. F: (67) 98413-3677

ALUGO R$ 650,00
na Rua Rodolfo Andrade 
Pinho, bairro Taveiropolis ,  
1 quarto,  uma sala,  uma 
cozinha , um banheiro,  1 
vaga para carro. F:  67 
98476- 6660. 

ALUGA - SE QUARTOS 
E KITINETS NO BAIRRO 

SÃO FRANCISCO
Quarto com banheiro, mini 
cozinha com tanque , inclu-
so água e luz R$ 530,00. F: 
3324-7048/ 99272-6478 
Tratar Marilza

VENDO COLIBRI II 
Terreno 10x30. todo mura-
do ,com portão de  eleva-
ção contendo 2 edículas 
. Rua Alfred Hitchcoc 99 , 
paralela Av. Guaicurus R$ 
85.000,00 F; 99646-6438.

ANHANDUY
Vendo dois terrenos de 
frente a BR, com dois bar-
racões prontos para montar 
negócios. Tem uma casa 
pronta, falta pisos, portas 
e janelas. Possui dois ar 
-condicionado, aceito ca-
minhonete no negócio e 
parcelo. Ligação e What-
sApp (67) 99620-7758 
Wilson 

APARTAMENTO 
CENTRO 

Edifício Ana Regina , 2 
quartos, 1 apto, sala , co-
zinha, depend. empregada 
. Tudo c/ armários embuti-
do. 1 vaga de garagem R$ 
290.000,00 / Rua José An-
tonio 1488 . Tratar 99646-
6338.

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

CASA NO SÃO FRAN-
CISCO X APARTA-

MENTO
Vendo ou permuto por 
apartamento, duas casas 
seminovas, uma de 3 quar-
tos e 3 vagas e outra de 2 
quartos e 2 vagas. Peço 
R$690.000,00  WhatsApp: 
(67)99877-5181 

VENDO CASA  420 MIL
Sobrado condomínio. 
Bairro São Francisco 
1suite,2quar tos,churras-
queira,planejados. Celular: 
99902-5365. CRECI: 4999 

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 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
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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

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

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

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

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 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.

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

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

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@ter-
ra.com.br.

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

KA 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 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

KA + 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

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

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

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 

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
DIESEL MANUAL 2018 
2018 BRANCO 140000 
QAK0463 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

 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 1.0L 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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. 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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. 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 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 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
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 Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2018 2019 
PRATA 19650 FRE0419 Ga-
solina 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@terra.
com.br 

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

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

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

308 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

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 VERME-
LHO 97464 JCW1986 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 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 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 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, 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 
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

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 

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 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 1.5 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 

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

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

COROLLA 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

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

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

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

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

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

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

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@ter-
ra.com.br 

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

HB20 1.6M 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

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
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HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

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. 

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, marque já seu or-
çamento . (67)991922494 
c/ Jô 

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

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

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 

CLEYTON SOUZA RE-
FORMAS EM GERAL

Mão de obra especializada 
para construção e reforma 
residenciais ou comerciais. 
Assentamento de pisos 
e revestimento. Pedreiro 
profissional e experiente, 
pronto para ajudar em suas 
obras. Promoção para o 
mês de Dezembro, R$ 
35,00 o metro do piso. Or-
çamento sem compromis-
so. Ligação e WhatsApp:  
(67)9 9984-6466 Cleyton 

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para churras-
queiras. Grelhas, espetos 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tabuas, 
giragril etc.  End; Av. Mal 
Deodoro N:1189 Trevo Im-
birussu  Fone: 3026-4551 
/67 9959-4659.

NASCIMENTO CONS-
TRUTOR

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

JÚNIORCLEAN 
LIMPEZA A SECO & 

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

J.J PINTURAS & 
REFORMAS

Trabalhamos com pintu-
ras, reformas em geral, 
instalação e manutenção 
de ar-condicionado Split.  
Rua: Dois de Março, 1137 
Bairro Taquarussu Ligação 
e WhatsApp (67) 99676-
7115/ (67) 98434-0560 
Júlio 

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, fraldas descartáveis 
. Ligação e WhatsApp (67) 
3204-5247/ (67) 99264-
5737/ (67) 99161-2754/ 
(67) 99126-3757

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

OLIVEIRA CONSTRU-
ÇÕES

Trabalho com consertos, 
reformas e reparos para 
sua casa, serviços de pe-
dreiro em geral. Serviço 
de qualidade e Confiança. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99203-4212 Andrei

CLM PRESTADORA DE 
SERVIÇOS

Trabalhamos com pinturas 
em geral residencial e co-
mercial, reformas e servi-
ços de marido de aluguel. 
Agilidade e preço justo, 
atendemos emergência 
qualquer horário. Ligação 
e WhatsApp (67) 99223-
5171 Cristhian 

SILVA CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com refor-
mas, elétrica, hidráulica, 
pinturas e serviços na área 
da Construção Civil do bá-
sico ao acabamento. Servi-
ço de credibilidade e quali-
dade. Ligação e WhatsApp 
(67) 99212-6730 Diego 

INSTALAÇÃO & SUBS-
TITUIÇÃO DE PORTAS

Trabalhamos com instala-
ção de portas em portais 
novos, substituição de 
portas antigas, troca e ins-
talação de novo portal. As-
sentamento ágil de portal 
com espuma expansiva ou 
cimento. Ligação e What-
sApp (67) 99117-9962 
Bruno 

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 

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

VIDRAÇARIA FERNAN-
DES

Trabalhamos com vidros 
temperados, box, espe-
lhos, envidraçamento de 
sacada, manutenção em 
geral, cobertura retrátil. Al-
tair Saraiva Fernandes, 36 
- Jd. Jerusalém. Ligação 
e WhatsApp: (67) 99286-
8684 

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 

MJ CONSTRUÇÕES & 
EDIFICAÇÕES

Precisando de serviços 
em construção e reformas 
em geral entre em contato. 
Estamos a mais de 40 anos 
no mercado, atendimento 
com excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99347-
1992 Mariano 

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 

LOPES CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com reformas 
e ampliação de sua casa do 
piso ao acabamento, aten-
demos chácaras e fazen-
das.  Ligação e WhatsApp 
(67) 99209-5316 Aldo

ECOPRAG CONTROLE 
DE PRAGAS

Trabalhamos com desin-
setização, desratização e 
limpeza de caixa d` água. 
Atendemos comércios e 
residências, solicite seu 
orçamento. Serviço de 
Qualidade e Credibilidade . 
Ligação e WhatsApp (67) 
98164-1321 André

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

M M P CALHAS
Trabalhamos com ma-
nutenção e instalação de 
calhas, rufos, pingadeiras, 
coifas e condutores. Servi-
ço de Qualidade e Credibili-
dade Agende seu Orçamen-
to. Ligação e WhatsApp 
(67) 98468-2031 Manoel 

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 

MB ELÉTRICA
Trabalhamos com insta-
lações e reparos elétricos 
predial, Industrial e resi-
dencial, revisão elétrica em 
residências, instalações 
e reparos de tomadas, 
chuveiros, ventiladores e 
manutenção de bombas 
D'Água. Contato e orça-
mentos (67) 99209-7106 
Laion Nogueira

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).

OSVALDO PINTURAS
Trabalho como pedreiro, 
faço pinturas em gerais 
em portões, textura e 
pintura lisa. Trabalhos na 
parte elétrica residencial 
e comercial. Aceitamos 
pix. Ligação e WhatsApp: 
(67)99141-8357 

REPARAR SOLUÇÃO & 
CONSTRUÇÃO

Oferecemos serviços de 
qualidade e profissionalis-
mo para sua residência de 
pintura, hidráulica, pedreiro 
de acabamento e elétrica 
básica, preço que cabe em 
seu bolso, não atendemos 
aos Sábados. Ligação e 
WhatsApp (67) 99307-
3139 Alexandre

SEV7N
O cuidado que o seu imóvel 
precisa, limpeza domés-
tica, limpeza de piscinas, 
jardinagem e manutenções 
extras. Conheça nossos 
pacotes quinzenal e men-
sal. Atendimento Cidade 
Três Lagoas Ligação e 
WhatsApp (67) 99295-
3536 Ellen

OSNIR BRITO PINTU-
RAS

Trabalho com pinturas li-
sas, repinturas, texturas, 
grafiatos, portão de eleva-
ção, madeiras, residências, 
comércio e apartamentos. 
Orçamentos sem compro-
misso. Ligação e What-
sApp:  (67)9 9233-2504 
- Osnir

ENCANADOR LAUDE-
LINO

Trabalho como prestador 
de serviços em hidráulica, 
consertos e encanamen-
to. Orçamento sem com-
promisso. Contato:  (67) 
98171-4253/ (67) 98189-
4209

BENNY CONSTRUÇÕES
Construções em geral des-
de a fundação ao acaba-
mento e reformas. Temos 
10 anos de experiência, 
com serviço de qualidade, 
faça seu orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99627-
5575/ (67) 99698-7673 

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

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

Cortamos e Retiramos do 
local, Trabalhamos com 
jardinagem em Geral, Orça-
mento sem compromisso. 
(67)99236-5966

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 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

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

ELETRÔNICA PHIL-
COLOR

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

LIVRO SOBRE APOCA-
LIPSE

Leia sobre a cronologia 
do Apocalipse, a besta e a 
Babilônia, no livro: A Besta 
e a Babilônia Apocalípticas. 
Leia a prova de que pesso-
as podem ficar invisíveis, 
no livro: A Atuação do 
Espírito Santo. Compre-os 
na livraria Betel Center ou 
telefones (67) 3028-7923 
e 99991-2184, com Lauro. 

ÚLTIMOS DIAS!
Compre aparelhos de mus-
culação profissionais direto 
da fábrica com valores ain-
da de 2021, somente até o 
dia 17/12/2021 Instagram: 
@megafitnessaparelhos 
. Para mais informações 
chame no WhatsApp (67) 
99240-6122/ (67) 99857-
8686 

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas 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. 

 SUELLEN BOLOS E 
DOCES

Tudo para sua comemo-
ração ou festa. Fazemos 
bolos decorados, doces 
personalizados, doces tra-
dicionais, finos e gourmet. 
Temos Kit Festa. Instagram: 
@sue l l enbo losedoces  
Whatsapp: (67)98448-
2854  (67)98132-6174 
Suellen  

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 


