
QUEDA

31,25R$
Antes

Depois

Redução
16,99R$

45,6 %

Arroz (5 kg)

16,90R$
Antes

Depois

Redução
10,98R$

35 %

Pão francês

Loterias
Resultados na página A8

Marília Mendonça, a “rainha da sofrência”, 
morre aos 26 anos em acidente aéreo

Alimentos básicos 
tiveram queda nesta 
semana na Capital

Bandeirantes 
elege prefeito 
neste domingo

Depois de tempestade moradores 
ainda convivem no meio dos fios

Superliga de vôlei 
entra na reta final 
em Campo Grande

Capital já arrecadou 
10% mais IPTU no ano

‘Agora todo mundo vai sofrer por você’...

Neste domingo tem eleição 
fora de época para prefeito de 
Bandeirantes, cidade distante 
70 km de Campo Grande.Os 

candidatos são o prefeito inte-
rino Gustavo Sprotte (DEM), 

Celso Abrantes (PSD), Milane 
Paiva (PSC) e Zulene Diniz 

(PSDB).  Página A3

Após duas semanas da tem-
pestade que provocou diversos 

estragos em Campo Grande, 
moradores de diferentes 

bairros ainda convivem no 
meio dos resquícios dos des-

troços. Em ruas e avenidas a 
presença de fiação espalhada 
por calçadas e postes acende 

o alerta dos moradores quanto 
aos riscos de acidentes que a 

situação pode provocar. Página A5

O time da Capital chega aos úl-
timos dois jogos com duas vitórias 
na fase de grupos da Superliga C. 
Neste sábado (6), às 20h, o repre-

sentante de Mato Grosso do Sul re-
cebe o Uberlândia-MG, e  domingo 
(7), no mesmo horário, o duelo é 

com a Neurologia-GO. Página B2

Principal fonte de arreca-
dação da prefeitura, o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) já registrou aumento 
de 10,86% neste ano, saindo 
de R$ 406 milhões para R$ 450 
milhões até agosto. Com o re-
ajuste de 10,05% previsto pela 
prefeitura para o IPTU 2022, 
a receita deverá ter uma ma-
joração ainda mais expressiva 
para os cofres municipais. O se-
cretário municipal de Finanças, 
Pedro Pedrossian Neto, disse 
recentemente que a prefeitura é 
obrigada, pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), a realizar 
o reajuste do IPTU observando 

a inflação do último ano, ou, no 
caso, 12 meses. 

Com isso, apesar dos diversos 
indicadores inflacionários, como 
o IGPM, que ficou em 35%, Neto 
alega que o índice previsto na 
lei do IPTU é o IPCA-E (Ín-
dice de Preços ao Consumidor 
Amplo-Especial). A recente alte-
ração na alíquota do tributo mu-
nicipal é considerada a maior 
da Capital em sete anos. Além 
disso, o percentual que deve ser 
praticado no ano que vem cor-
responde a quatro vezes mais a 
taxa estabelecida na cidade em 
2018. No ano de 2016, o reajuste 
foi de 9,57%. Página A8

Na tarde de ontem (5), os fãs 
da cantora Marília Mendonça 
foram surpreendidos com a in-
formação da morte da sertaneja 
após sofrer um acidente aéreo 
em Piedade da Caratinga, na 
região do Vale do Rio Doce, em 

Minas Gerais. No local, além da 
cantora, outras quatro pessoas, 
entre elas dois integrantes da 
equipe da artista, também per-
deram a vida. A aeronave era um 
bimotor Beech Aircraft, da PEC 
Táxi Aéreo, de Goiás. Página A6
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Volume com imposto fi cou em R$ 450 
milhões, segundo último balanço da Sefi n

Valentin  Manieri

Página A7

Fotos: Reprodução

MARÍLIA MENDONÇA
22/7/1995
5/11/2021

ESPORTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    22°   30°
Dourados      22°   30°
Corumbá                    20°             30°
Maracaju                    22°             31°
Ponta Porã                  21°             28°
Três Lagoas               23°   35°
Mundo Novo              23°   31°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



A palavra compliance vem de origem 
inglesa, é um substantivo que se origina 
do verbo to comply with que nada mais 

é do que agir de acordo com. Por exemplo: agir 
de acordo com uma lei ou com uma política 
interna devidamente estabelecida em um deter-
minado segmento, seja ele empresarial ou não. 

A implementação do compliance nasce com 
a intenção de instituir um código de ética e 
disciplina, bem como criar mecanismos para 
impedir a prática de atos ilícitos e definir res-
ponsabilidades. As empresas e organizações 
são comandadas por pessoas. Nesse sentido, 
é preciso compreender que não há como 
assegurar, de forma efetiva, que todas as 
pessoas dentro de uma determinada empresa 
não pratiquem atos ilegais. Partindo desse 
pressuposto, caso haja atos de fraude ou cor-
rupção, será necessário observar a extensão 
da responsabilização, sendo que a própria 
empresa poderá ser responsabilizada, mesmo 
de que de forma injusta. Tanto a empresa, 
quanto o funcionário, poderão ser punidos, 
bem como o possível gestor, mesmo que este 
último não tenha participado do ato danoso. 

O chefe, o diretor, o gestor e até mesmo o 
presidente da empresa ou organização que, 

pela sua função deveria saber o que está 
ocorrendo de errado e não tomou nenhuma 
iniciativa para evitar, poderá ser responsabi-
lizado nos termos da lei penal. Ocorre que tal 
responsabilização poderá ser afastada caso 
a organização tenha instituído um programa 
efetivo de compliance e que seja possível 
comprovar que o ato ilegal foi praticado de 
forma isolada, sem qualquer participação de 
outras pessoas integrantes da empresa, o que 
facilita, e muito, a defesa destes. 

No campo, os produtores rurais e em-
presas do agronegócio têm aderido ao com-
pliance com vistas à instituição de medidas 
para definir responsabilidades no campo e, 
sobretudo, garantir a certificação de que a 
propriedade rural está devidamente regular 
com suas obrigações ambientais. Tais me-
didas visam impedir práticas ilegais, além de 
combater as autuações e multas ambientais, 
bem como as diversas ações civis públicas 
que se tornaram uma verdadeira fonte de 
arrecadação pelos órgãos fiscalizadores. 

Na maioria das vezes, os autos lavrados 
possuem informações desconexas e marcos 
inexistentes que os tornam nulos. A dema-
siada criação de normas legislativas am-

bientais em todos os entes federados está 
fazendo com que as empresas, cooperativas e 
organizações do setor do agronegócio tenham 
precaução em suas atividades. Movidos pela 
incerteza, tanto produtores rurais, quanto 
as empresas agrícolas tiveram que adequar 
todo o processo da cadeia produtiva evitando 
prejuízos ao meio ambiente, ou, pelo menos, 
mitigando esse risco. Implementar uma polí-
tica interna que esteja de acordo com as leis 
ambientais se tornou uma medida essencial 
de toda a cadeia produtiva no ramo agrícola. 
Além do compliance ambiental, é necessário 
observar outras obrigações que se originam 
no campo e que precisam estar reunidas em 
um código de ética e disciplina. 

Apesar de ainda novo no Brasil, a busca 
pelo compliance proporciona a conscien-
tização do segmento do agronegócio com 
claro objetivo de implementar um conjunto 
de medidas de prevenção. 

Nota-se que o homem do campo tem procu-
rado aperfeiçoar a atividade rural agregando 
valor ao que é produzido e buscando sempre 
evitar prejuízos e responsabilizações inde-
vidas, fazendo com que a produção seja cada 
vez mais protegida e verde.
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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“IPTU terá o maior 
reajuste dos últimos sete 

anos na Capita” “IPTU terá o maior reajuste dos 
últimos sete anos na Capita”
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Editorial

O que é compliance? E como ele tem auxiliado 
efetivamente no crescimento do setor produtivo rural?

Contra a má imprensa, mais imprensa

Dr. Heitor Soares

Rodolpho Barreto Pereira

A Rádio Jovem Pan iniciou uma nova fase na 
sua história de radiodifusão brasileira, inaugu-
rando agora a sua emissora de televisão. É a 
Jovem Pan News. Mais um espaço público para 
o debate de ideias, fortalecendo cada vez mais a 
democracia e as instituições do país. Diferente-
mente de outras emissoras, a Jovem Pan é um 
canal que vem aumentando a sua audiência, 
oportunizando a discussão dos assuntos que 
impactam a vida das pessoas, destacando-se pela 
seriedade e competência dos seus profissionais.

O jornalismo, seja por rádio ou televisão, 
impresso ou virtual, sempre foi um fator de im-
portância fundamental para servir à população. 
Em especial pela via televisiva, num mundo cada 
vez mais conturbado, com questões das mais de-
licadas e difíceis de resolver, os telespectadores 
estão carentes de confiança na transmissão da 
informação. O Brasil faz parte desse cenário de 
“revolução”. Estamos vivendo um mundo em pro-
funda transformação. A JP News nasce já sendo 
uma das maiores plataformas do mundo, tratando 
das mais diversas e sensíveis questões da política, 
economia, educação, saúde, esporte etc.

É preciso ter o conhecimento dos fatos, sem 
distorções, obedecendo a estrita norma da ver-
dade acima de tudo. Isso chama-se credibilidade, 
que sempre esteve ligada à história da Jovem 
Pan. O bom jornalismo deve acompanhar os 
acontecimentos como testemunha de seu tempo. 
Ser os olhos e ouvidos da sociedade. A Jovem Pan 
é uma rede de informação marcada pelo sucesso 
e pioneirismo, que certamente se repetirá na 
área da televisão. Esperamos um trabalho digno 
em seus princípios e fins, enobrecendo um setor 

nacional que, nos tempos atuais, se tornou de 
absoluta importância para todos os brasileiros.

Na estreia do canal de televisão JP News, o pre-
sidente Jair Bolsonaro falou ao Jornal da Manhã 
e parabenizou a nova emissora: Seja bem-vinda 
Jovem Pan News! Precisamos! Quanto mais bons 
profissionais e veículos jornalísticos (como é o 
caso também do Jornal O ESTADO MS), melhor 
para todos! Felizmente, o consumidor está cada 
vez mais atento em prestigiar o bom jornalismo. 
Quanto mais imprensa, melhor! No entanto, a má 
imprensa ainda persiste - e faz muito estrago. Os 
exemplos são muitos. O presidente Jair Bolsonaro 
confirmou que o Auxílio Brasil será de R$ 400, 
mas que o valor respeitará o teto de gastos, a 
regra que limita os custos da União ao Orçamento 
do ano anterior, mais a inflação. O mercado re-
agiu negativamente após a divulgação de que o 
governo estudava deixar parte dos recursos de 
fora da trava fiscal. “Temos a responsabilidade 
de fazer com que esses recursos venham do 
próprio Orçamento da União. Ninguém vai furar 
o teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no 
orçamento”, disse o presidente. Muitas vezes, a 
maneira irresponsável e sensacionalista de como 
a imprensa transmite a informação acarreta pre-
juízos sérios na economia. Não é raro a notícia 
especulativa, inconsequente, sem checar a fonte 
e a veracidade, apenas divulgando o “boato”. 
Um detalhe interessante nesse caso é que mesmo 
uma notícia boa para milhares de brasileiros (au-
xílio aos desempregados afetados pela pandemia) 
pode ser divulgada de forma negativa. Nesse caso, 
não é transmitido apenas o fato, mas a interpre-
tação do fato, conforme a preferência ideológica 

ou política. Se ficar claro que é uma opinião, tudo 
bem. No entanto, a interpretação tendenciosa 
é muitas vezes repassada como se fosse uma 
notícia, imparcial. Um outro exemplo recente 
que tivemos: a cobertura da CPI da Covid-19 no 
Senado Federal, transmitida por muitos canais 
como sendo algo bom para o país, já que o objetivo 
era fiscalizar e punir crimes ocorridos durante a 
pandemia. 

No entanto, a realidade esteve longe disso.
O jornalista JR Guzzo escreveu que “a comissão 
esteve muito longe de ser conduzida com a im-
parcialidade necessária a esse tipo de apuração. 
O G7, formado por algumas das figuras mais ne-
fastas da vida política nacional, como Calheiros, 
trouxe para a CPI uma série de teses prontas 
sobre os mais diversos temas ligados à pandemia 
– da culpa exclusiva de Bolsonaro à ineficácia 
absoluta do tratamento médico (vulgarmente 
conhecido como “tratamento precoce”) – e tratou 
de forma bastante diferente os convidados, depen-
dendo das suas posições. Desrespeito, grosseria 
e abuso de autoridade estavam reservados para 
quem discordasse do grupo majoritário.”

A CPI, no final das contas, causou enorme 
dano à liberdade de expressão e ao bom debate 
científico, por exemplo, em relação à apuração da 
conduta de diversos médicos da linha de frente. A 
doença é nova, a ciência é dinâmica, não existem 
verdades incontestáveis numa situação como 
essa, então não se pode dizer da ineficácia ou 
eficácia comprovada de algo que ainda está em 
análise e discussão, pois até mesmo as vacinas 
estão sendo ainda estudadas e aperfeiçoadas. 
Assistimos a episódios deploráveis e antidemo-

É advogado associado e coordena o 
Núcleo do Agronegócio do Nelson Wilians 

Advogados. É especialista em Direito 
Agrário e Agronegócio.

P o pulação campo-grandense está 
anestesiada com o aumento mínimo 
de 10% do IPTU em 2022. Em breve 

os carnês começam a chegar às residên-
cias e empresas, elevando o custo de vida 
na cidade. É de conhecimento geral que o 
escasso é caro. Ou seja, tudo que nos falta 
tem um valor muito maior do que aquilo que 
é disponível em abundância. Essa regra se 
aplica indiscriminadamente, inclusive para 
os imóveis. Se a oferta de unidades habita-
cionais é farta, o seu preço tende a cair. O 
inverso é igualmente verdadeiro.

O Brasil enfrenta déficit habitacional de 
aproximadamente 7 milhões de unidades.

Em Mato Grosso do Sul registra-se a falta 
de 84 mil moradias, e na Capital, 40 mil. É, 
portanto, razoável esperar que políticas pú-
blicas privilegiem a produção imobiliária de 
maneira intensiva e para todos, com o pro-
pósito de reduzir os preços. Entretanto, não 
é o que temos visto, principalmente na Ca-
pital, onde os seguidos planos diretores têm 
restringido essa oferta. O último, de 2020, 
e seus disciplinamentos supervenientes 
vão na contramão do conceito de máxima 

utilização do solo, limitando coeficientes 
de aproveitamento, gabaritos e criando ou-
tras obrigações e restrições que, ao serem 
aplicadas aos novos projetos, resultam 
em empreendimentos subdimensionados 
e caros. Ao limitarmos o crescimento, es-
tamos condenando a cidade, ano a ano, a 
concentrar a arrecadação municipal nos 
imóveis existentes e na subdimensionada 
produção imobiliária, e constatar que o 
seu valor não deixará de subir. A conta 
é fácil: menos imóveis, menos unidades 
para ratear a conta total do IPTU.

Quanto mais impedirmos a ocupação 
das regiões centrais de São Paulo, mais 
caros serão os imóveis nessas localidades 
e mais elevado será o IPTU para financiar 
investimentos necessários da prefeitura 
em regiões longínquas, onde inexiste qual-
quer infraestrutura ou presença do Poder 
Público. Está na hora de repensarmos 
as normas de uso e ocupação do solo da 
cidade de São Paulo, para torná-las mais 
inclusivas. Sem essa providência, o IPTU 
e os preços de imóveis na capital nunca 
baixarão.

Por que o valor do IPTU e dos imóveis nunca baixa

cráticos, como aquele no qual senadores abando-
naram a sessão em que doutores favoráveis ao 
tratamento seriam ouvidos. Ainda mais grave foi a 
alegação de que a defesa do tratamento consistiria 
em fake news, associação que embasou uma série 
de requerimentos de quebra de sigilo, muitos deles 
referendados pelo STF. 

Faltou bom senso. Em uma pandemia que pegou 
o mundo de surpresa e para a qual todas as res-
postas – lockdowns, medicamentos, distanciamento, 
e mesmo as vacinas – eram e são experimentais, 
é muito provável que ocorram erros na condução 
(em todas as esferas, municipal, estadual e fe-
deral). Mas erros não necessariamente significam 
crimes. (fonte: https://www.gazetadopovo.com.br)
“Qual a seriedade que se pode esperar, dos pontos 
de vista legal, político e moral, de uma comissão 
que passa seis meses a vender a ideia de que está 
apurando atos monstruosos de corrupção e, no fim 
dos ‘trabalhos”, não inclui entre as suas acusações 
oficiais o desvio de uma única caneta Bic? Ou havia 
ladroagem ou não havia — ou havia em outro 
lugar, bem longe de onde estavam procurando”, 
concluiu o jornalista JR Guzzo. Lembrando que os 
recursos emergenciais para os governos estaduais 
e municipais curiosamente não foram investigados.
Rodrigo Constantino, comentarista político da 
Jovem Pan, afirmou que “a CPI tem poderes poli-
ciais, de quebra de sigilo, de convocar, intimar e 
tratar da forma que trataram. A marca desta CPI é 
a inversão. Impostores sendo tratados como a voz 
da ciência e desqualificando gente séria. 

Facebook / Instagram:  
@rodolphobpereira
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Quatro candidatos disputam comando da cidade em eleição fora de época

UEMS em Jardim

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) participou de 
evento de lançamento do Curso de Tecnologia em Logística 
na unidade de Jardim da UEMS (Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul) ontem (5). “A UEMS está olhando para 
o presente. O governo estadual avança na estruturação da 
Rota Bioceânica e, para que ela seja uma realidade, é preciso 
também a formação de profissionais capacitados que possam 
contribuir no escoamento da produção com qualidade e, 
assim, impulsionar nosso mercado”, afirma Beto Pereira.

Isenção de IPVA

O governo do Estado atenderá a indicação feita pelo 
deputado estadual Marcio Fernandes (MDB) e isentará as 
empresas de transporte escolar, urbano e rural de pagarem o 
IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) 
de 2022. “Tendo em vista que as aulas presenciais nas escolas 
ficaram suspensas por um longo período, os trabalhadores 
do setor de transporte escolar ficaram sem possibilidade de 
trabalho. Agora que as aulas estão normalizando as férias 
se aproximam. Precisamos ter um olhar para esses profis-
sionais”, destacou.

Entrega de títulos 

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), Tereza Cristina, entrega, hoje (6), às 9h, títulos de 
propriedade rural definitivos e provisórios a famílias dos assen-
tamentos Eldorado e Eldorado II, localizados em Sidrolândia 
(MS). A iniciativa é do Incra (Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária) e conta com a presença do superintendente 
regional do Incra, Humberto Mota Maciel, do secretário de 
Infraestrutura do estado, Eduardo Riedel, da prefeita Vanda 
Camilo, entre outras autoridades locais, e ocorrerá na sede do 
Assentamento Eldorado II.

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Rayani Santa Cruz

A eleição suplementar para 
escolha do novo prefeito de 
Bandeirantes acontece neste 
domingo, das 7h às 17h, com 
eleitorado de 6.060 pessoas 
aptas a votar, segundo dados 
do TRE-MS (Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso do Sul). 
Os candidatos são o prefeito 
interino Gustavo Sprotte (DEM), 
o empresário Celso Abrantes 
(PSD), a empresária Milane 
Paiva (PSC) e a assistente social 
Zulene Diniz (PSDB). A previsão 
da Justiça Eleitoral é de que a 
apuração seja rápida e o resul-
tado do pleito seja divulgado até 
o início da noite. 

A Justiça Eleitoral marcou a 
eleição suplementar em Bandei-
rantes porque o ex-prefeito Ál-
varo Urt, que foi o mais votado 
em 2020, teve o registro de can-
didatura indeferido, decisão que 
foi confirmada pelo TRE-MS e 
pelo TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral). Com isso, os votos 
obtidos pela chapa de Urt foram 
anulados definitivamente.

Os concorrentes podem fazer 
campanha até este sábado (6), 
véspera da eleição. A próxima 
sexta-feira (12) será o último 
dia para o eleito prestar contas, 
que serão julgadas em 25 de 
novembro. A diplomação está 
marcada para o dia 26 e a posse 
será no dia 27 deste mês. 

O tribunal afirma que na 
eleição suplementar de Ban-
deirantes serão necessários 24 
urnas eletrônicas e 96 mesários 
(sendo 4 mesários por seção 
eleitoral). O custo da eleição 
no município será aplicado em 
custeio e pessoal com total de 
R$ 18.327,70.

Segundo o TRE-MS, a ci-
dade possui 3.109 homens 
aptos a voto e 2.951 mulheres. 
O eleitorado é composto por 
289 pessoas analfabetas, 655 
que sabem ler e escrever, 2.055 
com Fundamental incompleto, 
402 com Ensino Fundamental 
completo, outros 870 com En-
sino Médio incompleto, 940 com 
Médio completo, 344 eleitores 
com Superior incompleto e 505 
com Superior completo.

Locais de voto
Em Bandeirantes são oito 

locais de votação: a Escola Es-
tadual Ernesto Sólon Borges, 
Agenfa, Escola Municipal A 
Patotinha, Câmara Municipal, 
Escola Municipal Leontina Lu-
ciana da Silva, Escola Muni-
cipal José Bonifácio, Escola 
Municipal José Anchieta e An-
tigo prédio da E. M. Leontina 
Luciana da Silva. 

Documento para votar
Na eleição suplementar o 

eleitor não precisa justificar 
o voto, já que o pleito ocorre 

somente naquele local. O Car-
tório Eleitoral de Bandeirantes 
por meio do técnico judiciário 
Wallace de Oliveira Muniz, in-
formou que o eleitor só deve 
levar documento com foto e 
se possível uma caneta de uso 
próprio. As regras de biosse-
gurança continuam, a exemplo 
das eleições passadas. O eleitor 
deve ir de máscara, e os locais 
de voto vão fornecer álcool gel. 

Segurança
Segundo o técnico judiciário, 

não há resolução e previsão 
da aplicação de “lei seca” na 
cidade, e a fiscalização será 
feita por policiamento em geral 
com a Polícia Civil e Militar, 
além de representantes do Mi-
nistério Público Eleitoral, e 
cinco funcionários do TRE-MS 
nas ruas. “Vamos trabalhar 
com mesários voluntários e 
toda a equipe do cartório vai 
trabalhar no dia.”

Apuração
A expectativa é de que a 

eleição ocorra de forma tran-
quila e, se não houver intercor-
rências, até o fiml do período, 
às 17h, existe a previsão de 
que o resultado do pleito seja 
divulgado até as 18h. 

Candidatos
O prefeito interino Gustavo 

Sprotte, do Democratas, foi 

eleito em 2020 para vereador 
da cidade e após ser escolhido 
como presidente da Câmara 
assumiu o Executivo. Ele é 
empresário e faz parte da co-
ligação “Unidos pelo mesmo 
ideal” composta pelo DEM, 
PTB, PSB e Solidariedade. 
Sprotte tem como candidata 
a vice a diretora de empresas 
Gediana da Rocha, do PTB.

Celso Abrantes, do PSD, 
também é empresário e faz 
parte da coligação “É hora de 
trabalhar por Bandeirantes”, 
com apoio do candidato a vice-
-prefeito, o aposentado Welton 
Borges, do PT. 

Milane Paiva (PSC) faz 
parte da composição “Avança 
Bandeirantes” junto do can-
didato a vice-prefeito, o agri-
cultor Valbinho Gonçalves, 
do PDT. 

A assistente social Zulene 
Diniz, do PSDB, faz parte da 
coligação “Juntos para fazer a 
diferença”, com o candidato a 
vice-prefeito, o produtor rural 
Marcelo Abdo, do mesmo par-
tido. Eles têm apoio do PP, Re-
publicanos e MDB. “Na minha 
gestão vamos entregar o Hos-
pital Municipal estruturado e 
vamos implantar a nossa tão 
sonhada maternidade, para 
que nossas crianças possam 
nascer aqui com condições 
dignas de atendimento”,  
disse Zulene. 

Alems

Assembleia

Capitão Contar apresenta projeto que amplia 
ações de humanização e transparência na saúde

Projeto destina celulares 
apreendidos à educação

Capitão Contar é 
autor do projeto de 
humanização no 
atendimento à saúde

Assessoria

Ccandidato Celso 
Abrantes (PSD)

Candidato Gustavo 
Sprotte (DEM)

Candidata Milane Paiva 
(PSC)

Candidata Zulene Diniz 
(PSDB)

Projeto de lei que dispõe 
sobre a destinação dos apare-
lhos celulares ou smartphones 
apreendidos dentro dos es-
tabelecimentos prisionais a 
alunos da rede pública de 
ensino em Mato Grosso do 
Sul foi defendido pelo autor da 
proposta, o deputado Coronel 
David (sem partido), na sessão 
de quinta-feira da Assembleia 
Legislativa (Alems). “Os celu-
lares apreendidos no sistema 
prisional serão utilizados 
pelos alunos da rede pública 
de ensino, para isso passarão 
por triagem, e os que preci-
sarem de recondicionamento 
poderão ser reabilitados ao 
uso por meio de termos de 
cooperação com instituições 
dotadas de infraestrutura em 
eletrônica”, ressaltou.

O parlamentar lembrou da 
necessidade de conectividade 
dos alunos de baixa renda, 
originada na pandemia. 
“Nesta pandemia, os alunos 
de baixa renda ficaram muito 

prejudicados por não terem 
dispositivos eletrônicos para 
acompanharem o ensino re-
moto. Foi gerado um cenário 
enorme de desigualdade na 
Educação. O projeto pretende 
que em MS tenhamos em todos 
os municípios a destinação 
dos celulares aos estudantes 
de baixa renda”, declarou.  

“A proposição é inspirada 
em uma prática já adotado 
pelo Ministério Público do Es-
tado do Rio Grande do Sus 
[MPRS] que reutiliza apare-
lhos celulares apreendidos 
em presídios do Estado e os 
destina a estudantes de baixa 
renda. Os celulares apreen-
didos dentro dos estabeleci-
mentos prisionais só serão 
destinados aos alunos da rede 
pública de ensino em situação 
de vulnerabilidade social de-
pois de concluídos os devidos 
procedimentos periciais e in-
vestigações necessárias, e me-
diante autorização judicial”, 
concluiu David.

Agência Câmara

Alems

Mapa

Fotos: Facebook Reprodução

Mais de 6 mil escolhem prefeito 
de Bandeirantes neste domingo

Para ampliar a huma-
nização do atendimento de 
saúde pública, o deputado 
Capitão Contar apresentou o 
Projeto de Lei 312/2021, que 
cria a Política Estadual de 
Humanização do atendimento 
à Saúde Pública, em todos 
os estabelecimentos de saúde 
credenciados ao SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O PL prevê a implantação e 
expansão de forma efetiva de 
iniciativas de humanização e 
acolhimento na rede pública 
de saúde, de forma a benefi-
ciar os pacientes, seus fami-
liares e os profissionais da 
área. Dessa forma, entende-
-se também, por iniciativas 
de humanização, ações que 
diminuam, por exemplo, o 
problema das filas nos ser-
viços de saúde, que ampliem 
a transparência no atendi-
mento e ações de valorização 
dos profissionais, melhorando 
entre outros pontos as condi-
ções de trabalho.

A proposta indica como ini-
ciativa para a promoção da 
transparência a implantação 
de um link de acompanha-
mento de cirurgias, exames, 

consultas e demais procedi-
mentos para acesso dos usu-
ários em lista de espera, uma 
dificuldade apontada pelos 
usuários do sistema. Outro 
ponto importante é o desen-
volvimento de um conjunto 
de avaliações do atendimento, 
indicadores de resultados e 
sistemas de incentivo ao tra-
tamento humanizado.   

“Na busca de um atendi-
mento médico, muitas vezes o 
cidadão e seus familiares en-
contram-se em uma situação 
de vulnerabilidade emocional, 

além do problema da saúde. 
Isso precisa ser observado. 
Com a implantação de uma po-
lítica efetiva de humanização 
que alcance não só os usuários, 
mas também trabalhadores e 
gestores que trabalham no 
sistema, podemos melhorar 
a qualidade do atendimento à 
saúde e isso é fundamental”, 
defende o parlamentar.

Em 2018, quando se dis-
cutiu a Política Estadual de 
Educação Permanente em 
Saúde em Mato Grosso do Sul, 
100% dos gestores municipais 

citaram a humanização dos 
serviços de saúde como prio-
ridade. No entanto, verifica-se 
que, após 15 anos, ainda não 
foi construído um caminho 
sólido para humanização do 
atendimento à saúde em nosso 
Estado, que ainda necessita 
de mudanças urgentes. Prova 
disso são as 68 mil pessoas 
que aguardam o reagenda-
mento de cirurgias eletivas e 
outras 33 mil pessoas estão 
na fila de espera para exames, 
situação agravada pela pan-
demia por COVID-19.
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Lava Jato

Paraná

Auxílio Brasil

Apesar do placar apertado na primeira votação, Lira está confiante

‘Demonizou-se o poder para apoderar-se dele’, 
diz Gilmar após anúncios de Moro e Deltan

Bolsonaro sobre cassação de deputado por fake: ‘estupro’

PEC dos Precatórios será votada 
em 2º turno na terça-feira

De Rogério Correia (PT-MG), deputado, sobre o número de vagas 
formais criadas em 2020 cair pela metade após revisão do Caged

No governo de Jair Bolsonaro, 
até os dados oficiais sobre o 
emprego formal viram fake news

Movimentado
A Polícia Federal trocará seu número 02, o diretor executivo, 

Cairo Costa Duarte. Segundo nota oficial enviada pelo órgão, 
“por decisão do Ministério da Justiça”, o delegado deverá 
ocupar o posto que está sendo criado de adido da PF no 
Canadá. Como revelou o Painel nesta quinta (4), a indicação 
que estava em andamento até os últimos dias foi cancelada. 
Igor Romário, ex-chefe da Lava Jato e ex-diretor de combate à 
corrupção da PF durante a gestão de Sergio Moro, foi barrado.

Autoria 
A decisão de nomear Romário foi do ex-diretor-geral. O 

atual, Paulo Maiurino, havia referendado, mas o processo 
parou. Segundo nota da PF, a demora no trâmite ocorre 
porque a criação do posto depende de aceitação do governo 
estrangeiro e do Ministério das Relações Exteriores.

Materialidade 
Nenhuma justificativa foi apresentada para a desistência 

da indicação anterior. Ainda não há data para nomeação de 
Duarte. A pasta da Justiça confirmou a informação e disse que 
o processo já está no Itamaraty.

Razões 
Nomeado por Maiurino para ser 02 da PF, Duarte foi 

indicado por Anderson Torres (Justiça), de quem é próximo. O 
delegado foi duas vezes superintendente e cotado para ocupar 
cargos de chefia outras vezes. Não foi apresentada explicação 
sobre a mudança neste momento.

Quem vem lá 
Um dos nomes cogitados para substituí-lo é o de Sandro 

Avelar, atual adido em Londres. Ele já ocupou esse cargo 
anteriormente, na gestão de Fernando Segóvia.

Passito a... 
Dois eventos no sábado (6) no interior de SP vão marcar 

mais um passo de aproximação entre aliados de Bruno Covas 
(PSDB) e Eduardo Leite nas prévias tucanas.

...passito 
O governador do RS será recebido em São José do Rio Preto 

e São João da Boa Vista em eventos organizados por políticos 
que foram próximos de Bruno e fizeram parte de sua gestão.

Dedo... 
Afastados nos últimos anos, PSB e o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra começaram a fazer movimentos de 
reaproximação. Nesta quinta (4), João Pedro Stédile, dirigente 
e fundador do MST, participou de live com Carlos Siqueira, 
presidente da sigla.

...mindinho 
A cúpula do PSB tem promovido movimento de 

autorreforma na sigla nos últimos anos, em direção a suas 
raízes políticas de esquerda.

Crise 
A suspensão da pré-candidatura anunciada por Ciro Gomes 

após apoio do PDT à PEC dos Precatórios foi classificada 
como uma reação desproporcional por deputados do partido. 
Pedetistas relataram ao Painel que a família Gomes e a direção 
da sigla sabiam do acordo.

Sinal 
Como a bancada do Ceará estava apoiando toda a 

articulação com o Arthur Lira (PP-AL), obviamente passou 
pela minha cabeça e de todo mundo que o Ciro Gomes tinha 
ciência”, disse o deputado Paulo Ramos (PDT-RJ).

Toque 
Boa parte da bancada do PDT se reuniu com Cid Gomes 

(PDT-CE), irmão de Ciro, após um evento no Senado antes da 
votação.

Atrás do... 
O presidente do PDT, Carlos Lupi, afirma que soube do 

apoio minutos antes da votação e que Ciro não foi informado. 
Ele diz que vai tentar reverter todos os votos favoráveis até 
terça (9), quando será a votação em 2º turno.

...prejuízo 
Eu sou brasileiro, não perco a esperança nunca. Estou 

ligando de um a um e até terça-feira eu acredito nessa 
capacidade de convencimento que, modéstia à parte, eu 
costumo ter”, afirmou o dirigente ao Painel.

Guia 
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), terá 

Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura no governo 
Lula (PT) entre os anos de 2003 e 2006, como conselheiro de 
agricultura e agronegócio de sua campanha presidencial em 
construção.

A Câmara dos Deputados 
vai votar em segundo turno, 
na próxima terça-feira (9), a 
partir das 9h (DF), a Proposta 
de Emenda à Constituição dos 
Precatórios (PEC 23/21), anun-
ciou o presidente da casa, 
deputado Arthur Lira (PP-AL). 
A medida foi aprovada em 
primeiro turno na madrugada 
de quinta-feira por 312 votos 
favoráveis e 144 contrários, 
um placar apertado de apenas 
quatro votos a mais do mínimo 
necessário para aprovação 
de uma proposta de emenda 
à Constituição, ou seja, 308 
votos, o correspondente a três 
quintos dos 513 deputados. 

A proposta define o valor 
de despesas anuais com pre-
catórios, corrige seus valores 
exclusivamente pela taxa Selic 
e muda a forma de calcular o 
teto de gastos. Na prática, abre 
espaço fiscal no Orçamento 
da União para o pagamento 
do novo benefício assistencial 
criado pelo governo, o Auxílio 
Brasil, que terá o valor mensal 
de R$ 400. Chamada de “PEC 
do Calote” por parlamentares 
contrários, a medida autoriza 
o pagamento parcelado dos 
precatórios.

O presidente da Câmara 
descartou a possibilidade de 

O ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
Gilmar Mendes criticou nessa 
sexta (5) o que chamou de 
“politização da persecução 
penal”. A declaração, feita 
nas redes sociais, foi enten-
dida como uma resposta às 
movimentações recentes do 
ex-juiz Sérgio Moro e de Deltan 
Dallagnol, ex-chefe da força-
-tarefa da Operação Lava Jato, 
em direção à política.

“Alerto há alguns anos 
para a politização da perse-
cução penal. A seletividade, 
os métodos de investigações 
e vazamentos: tudo convergia 
para um propósito claro – e 
político, como hoje se revela. 
Demonizou-se o poder para 
apoderar-se dele. A receita 
estava pronta”, escreveu o 
magistrado. 

Na quinta-feira (4), Deltan 
confirmou que vai deixar o 
Ministério Público Federal, 
disse ter várias ideias para 
seu futuro e defendeu o “voto 
consciente”. “Posso fazer mais 
pelo país fora do Ministério 
Público”, disse, sem detalhar 

se entrará na política, como o 
ex-juiz Sérgio Moro que vai se 
filiar ao Podemos, o que abre 
caminho para sua candidatura 
à Presidência da República.

Ex-ministro da Justiça de 
Jair Bolsonaro desde abril do 
ano passado, quando pediu 
demissão, Moro tem buscado 
nomes para elaborar seu pro-
jeto de governo e entrou em 
contato inclusive com estra-
tegistas políticos próximos do 
ex-presidente Michel Temer 
(MDB). De quarta (3) a quinta-
-feira (4), o ex-juiz esteve em 
Brasília em reuniões com a 
bancada do Podemos, congres-
sistas do PSL e com o general 
Santos Cruz, também ex-mi-
nistro de Bolsonaro. 

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), ironizou 
o anúncio de Deltan ao ser 
questionado se pretendia re-
tomar a votação da PEC que 
muda a composição do CNMP 
(Conselho Nacional do Minis-
tério Público). “Não sei. Ela 
[a PEC] não terminou o jogo 
ainda, mas hoje ela teve um 
jogador importante que entrou 

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
classificou como “um estupro” 
a decisão do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) de cassar o 
mandato do deputado estadual 
Fernando Francischini (PSL-
-PR) por divulgar notícias falsas 
contra o sistema eletrônico de 
votação do país nas eleições 
de 2018. As declarações foram 
dadas ontem (5) no Paraná, 
estado do deputado, onde o pre-
sidente participou de uma sole-
nidade de entrega da ampliação 
de sistemas de abastecimento 
de água em Ponta Grossa (116 

km de Curitiba). “Há três anos 
não converso com o deputado 
Francischini. A cassação dele 
foi um estupro. Por ter feito 
uma live 12 minutos antes, não 
influenciou em nada. Ele era 
deputado federal. Foi uma vio-
lência (...) Aquela cassação foi 
uma violência contra a demo-
cracia”, afirmou Bolsonaro.

O presidente comparou a 
cassação do deputado ao AI-5, 
um dos instrumentos institu-
cionais mais duros da ditadura 
militar (1964-1965) que cerceou 
liberdades, fechou o Congresso 
e criou a censura prévia. “A 
cassação do mandato [de Fran-

derrota da matéria em vir-
tude do placar apertado. Na 
avaliação de Lira, a votação 
em segundo turno deve ter 
adesão de mais deputados. 
“Não acredito em mudanças 
partidárias bruscas porque 
todos os assuntos da PEC 
são claros, são evidentes. 
Nós estamos tratando de um 
auxílio de R$ 400 para 20 
milhões de famílias que estão 
abaixo da linha da pobreza. 
Nós estamos falando de um 
parcelamento de débitos pre-
videnciários, de 60 para 240 
meses, de municípios que 
fizeram a sua reforma da 
Previdência. Estamos falando 
em um alargamento do es-

paço fiscal do governo para 
conseguir manter a sua má-
quina pública funcionando”, 
afirmou Lira.

A expectativa de Arthur 
Lira é de que o quórum de 
votação do segundo turno da 
PEC seja maior do que os 465 
parlamentares que votaram na 
proposta. Segundo ele, muitos 
deputados não estavam em 
Brasília em razão do feriado 
prolongado de Finados.

“Conversamos e ajustamos 
os textos para construirmos 
acordo de convergência, para 
termos 312 votos em 456 vo-
tantes. Tínhamos quase 60 
deputados ausentes na vo-
tação, não vai acontecer isso 

na terça-feira, teremos um 
quórum maior”, disse. 

Proposta
Pelo texto-base aprovado, 

os precatórios para o paga-
mento de dívidas da União 
relativas ao antigo Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento do Ensino Fundamental 
e de Valorização do Magistério 
(Fundef), atual Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), deverão 
ser pagos em três anos, sendo 
40% no primeiro ano, 30% no 
segundo e 30% no terceiro ano. 
(Com Agência Brasil)

“Não acredito em 
mudanças partidárias 
bruscas”, disse o 
deputado Arthur Lira

Zeca Ribeiro/Agência Câmara

Gilmar Mendes: “Alerto 
há alguns anos para 
a politização da 
persecução penal”

Em visita ao Paraná, 
Bolsonaro participa 
neste sábado de 
motociata no interior

Agência Brasil

Agência Brasil/Arquivo

no jogo, declarando que é can-
didato e pode ser que reacenda 
o debate”, disse. Deltan, 41, foi 
porta-voz do MPF na operação 
deflagrada em 2014. Estava na 
instituição fazia 18 anos.

Além da presença na mídia, 
cabia a ele organizar as dife-
rentes frentes de apuração 
entre a equipe de procura-
dores envolvidos no caso no 
Paraná. Ele ingressou na 
operação logo nas primeiras 
fases, quando o então pro-
curador-geral Rodrigo Janot 
decidiu formar uma força-ta-
refa para se dedicar exclusi-

vamente ao caso, diante das 
dimensões das descobertas em 
andamento em Curitiba.

No auge da operação, em 
2016, Deltan ficou marcado 
pela apresentação de um Po-
werPoint contra o ex-presi-
dente Lula, indicando que o 
petista havia chefiado o es-
quema de corrupção na Pe-
trobras. Com o ritmo intenso 
de revelações e a prisão de 
grandes empresários e líderes 
políticos, foi alçado à condição 
de um dos símbolos da ope-
ração, com homenagens em 
manifestações de rua.

cischini] realmente é uma pas-
sagem triste da nossa história. 
Nem na época do AI5 se fazia 
isso e o pessoal critica tanto 
nosso AI-5”, disse. Mesmo com 
as críticas ao TSE, o presidente 
recuou das críticas ao sistema 
eletrônico de votação e disse 

que ele será seguro em 2022 
por ter militares na comissão 
que acompanhará as eleições. 
Neste sábado, Bolsonaro vai 
para Piraí do Sul (PR) parti-
cipar de uma motociata na qual 
cerca de 90 motoclubes confir-
maram presença.
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CapitalCâncer de boca

A mais de duas semanas da tempestade 
moradores ainda lutam contra os fios 

Mato Grosso do Sul ocupa segundo lugar no 
Centro-Oeste com maior incidência da doença

Saúde

Além de Dourados, outros municípios também estão 
apresentando número cada vez maior de infectados

Aldeias indígenas do interior 
do Estado vivem surto 
de casos de COVID-19

Clara Rockel

Mesmo com algumas flexi-
bilizações sendo anunciadas 
nos últimos dias que indicam 
que a pandemia está cada vez 
mais controlada em todo o Es-
tado, nos municípios do interior 
aldeias indígenas vivenciam 
momentos de terror com um 
aumento diário no número da 
população com o novo coro-
navírus. Segundo informações 
apuradas pelo jornal O Estado, 
além de Dourados, as cidades 
de Caarapó, Tacuru, Paranhos, 
Sidrolândia, Aquidauana e 
Japorã são algumas das que 
apresentaram um crescimento 
significativo da doença. 

Conforme boletim divulgado 
pelo DSEI (Distrito Sanitário 
Especial Indígena), atualmente 
156 pessoas se encontram in-
fectadas, sem contar os casos 
suspeitos. De acordo com Li-
liane Silva, enfermeira da DGVS 
(Diretoria-Geral de Vigilância 
em Saúde), a informação desses 
novos casos chegou até a SES 
(Secretaria de Estado de Saúde) 
por meio de denúncias, tanto da 
imprensa como de lideranças 
das próprias aldeias: “No dia 
26 de outubro tomamos conhe-
cimento dos casos em Dourados 
via imprensa. Em relação aos 
outros municípios, recebemos 

denúncias das próprias lide-
ranças das aldeias afetadas. 
Houve um atraso das inserções 
das notificações nos sistemas 
oficiais, por isso não tivemos 
acesso. O prazo máximo para 
inserir essas notificações é de 
24h”, disse a servidora.  

Até a presente data, segundo 
os números divulgados pelo 
DSEI, o município com maior 
incidência de casos é Dourados, 
com 89 pessoas infectadas. 
Logo depois se encontram 
Tacuru, com 28, e Paranhos, 
com 18. Japorã possui 6 infec-
tados, ao passo que Sidrolândia 
possui apenas 2, e Aquidauana 
1. Porém uma fonte que prefere 
não se identificar informou a O 
Estado que, apenas nos últimos 
oito dias, foram 20 os casos po-
sitivos apenas em Caarapó, na 
Aldeia Te’yikue. 

Dentro das aldeias afetadas, 
o clima é de tensão. Capitão 
Neco, líder da Aldeia Jaguapiru, 
conta que os casos em sua 
comunidade surgiram de uma 
hora para outra: “Famílias e 
crianças ficaram doentes. Co-
meçamos a fazer mais testes, 
e descobrimos que existiam vá-
rios assintomáticos entre nós”, 
disse o Capitão, que lidera essa 
aldeia em Dourados. 

Apesar do aumento atípico 
de casos, o líder assegura que 

toda a comunidade está se va-
cinando: “A grande maioria dos 
adultos maiores de 18 anos já 
se vacinou com as duas doses. 
Agora está faltando a vacinação 
dos adolescentes, de 12 a 17 
anos. Não sei como vai ser a 
situação com as crianças”, 
complementa Neco, que afirma 
que a comunidade está bem 
receosa, e o que pode fazer 
como líder é orientar todos a 
usarem máscara, álcool gel, 
lavar as mãos frequentemente, 
e se vacinar. 

Em relação à conscienti-
zação e ao recebimento de ma-
terial para a prevenção contra 
a doença, o líder aponta certa 
dificuldade: “Existe muita bu-
rocracia para chegar até a co-
munidade. Muitas vezes chega 
tarde demais, precisa morrer 
alguém para as coisas apare-
cerem, e mesmo assim não é 
o suficiente. E ainda existe a 
questão da falta de água, que é 
um problema antigo por aqui”, 
finalizou o Capitão.

Ainda de acordo informações 
do DSEI, a provável causa do 
surto seja a falta de cuidados 
com a retomada das atividades 
e a “falsa” sensação de que a 
pandemia acabou. “O vírus está 
circulando ainda. Precisamos 
usar máscaras e evitar aglome-
rações”, completou.

Conforme divulgado pela 
SES, o surto em Dourados, 
Paranhos e Tacuru começou 
nas escolas, envolvendo tanto 
alunos quanto professores. Em 
ofício enviado ao DSEI e à Sesai, 
a SES reforça a preocupação 
de casos existentes na faixa 
etária de 12 a 17 anos, em que 
a porcentagem de vacinação 
com a primeira dose ainda se 
encontra em 50,6%. Como forma 
de combater o surto, a SES so-
licita aos órgãos responsáveis 
a redução do prazo entre as 
doses da vacina para 21 dias, 
ao contrário das oito semanas 
aplicadas no momento.

Secretaria de Saúde em alerta 
Em contato com o Secretário 

de Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, a informação rece-
bida é de que a notícia deixou 
a equipe em alerta: “Estamos 
muito preocupados. Logo que 
soubemos dos casos em Dou-
rados já entramos em contato 
com o DSEI e com a Sesai 
(Secretaria de Saúde Indígena) 
para tomarmos uma provi-
dência. Fiquei sabendo ontem 
dos surtos em novas regiões, e 
já estamos nos movimentando 
para evitar que isso se espalhe 
para o resto do estado. Estamos 
falando com o Ministério da 
Saúde, porque se isso não for 

Débora Ricalde

Lembrada pelo pôr do sol 
e por ruas cobertas pelas 
copas das árvores, Campo 
Grande vem perdendo sua 
beleza em razão dos excessos 
de fios que estão caídos e, até 
mesmo, enrolados em postes 
por toda a cidade. 

Em casos como o da Mar-
celina de Oliveira, de 86 anos, 
os fios chegaram a impedir 
que ela saísse da própria 
residência, na Avenida Ro-
dolfo José Pinho, e sem ter 
uma orientação, ela mesma 
arrumou.

“Um dia apareceu todos 
esses fios no chão, como eu 
acho que são de telefone e 
estava me atrapalhando de-
mais, juntei tudo e amarrei 
na árvore”, disse a idosa. Ela 
contou ainda que o genro 
chegou a chamar sua atenção 
pelo perigo que correu. 

Ao ser questionado sobre 
os riscos, o coordenador da 
Defesa Civil estadual, coronel 
Catarinelli, alertou que é de 
suma importância que a con-
cessionária seja acionada e 
identifique se existe energia. 

“Em situações criticas é 
sempre importante buscar por 

um lugar seguro, onde não 
apresente exista risco ou que 
a pessoa não se coloque em 
risco. Por isso é preciso ava-
liar bem o ambiente e, caso 
não seja seguro, desviar do 
caminho dos fios”, explica. 

No caso da Marcelina, os 
fios tamparam quase por 
completo a entrada de pe-
destres de sua residência 
e, por isso, realizou a ação 
arriscada. “Tá atrapalhando 
demais, tem fio em cima de 
casa, de árvore, rolo de fio 
no chão. Não dá para ficar 
assim”, finaliza a idosa. 

Ao ser questionada, a pre-
feitura não respondeu quem 
seriam os responsáveis pela 
retirada do excesso de fios. 

Já a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções) informou que os postes 
fazem parte de concessão 
pública outorgada à explo-
ração por distribuidoras de 
energia elétrica. 

“As prestadoras de teleco-
municações devem observar 
a legislação local e, especial-
mente, a conformidade téc-
nica. Em caso de não confor-
midade na conduta, os agentes 
estarão sujeitos às devidas 
responsabilidades”, finalizou.

Débora Ricalde

Pensado para orientar e pre-
venir a população, a Prefeitura 
de Campo Grande, em parceria 
com o CRO-MS (Conselho Re-
gional de Odontologia de MS), 
promoveu nessa sexta-feira (5) 
o “dia D”, com alunos da UFMS 
e Uniderp, em comemoração à 
Semana Nacional de Prevenção 
contra o Câncer Bucal.

Além de ocupar o segundo 
lugar entre os estados com 
maior incidência de câncer 
bucal, no Centro-Oeste, a do-
ença também é estimada como 
a quinta que mais afeta os 
homens de MS e a 13ª entre 
as mulheres. De acordo com 
o INCA (Instituto Nacional de 
Câncer), a estimativa de novos 
casos é de 220 por ano, sendo 80 
só em Campo Grande.

Para a patologista de boca e 
estomatologista Rosana Gior-
dano, o objetivo da semana é 
trazer o diagnóstico precoce 
para aqueles que não realizam 
com frequência os exames para 
o diagnóstico da doença e até 
quem não conhece sobre a im-
portância da prevenção. 

“A prevenção não é só com 
o câncer mas também todas 
as doenças que a boca pode 
apresentar, já que ela manifesta 
doenças sistêmicas também. 
Então precisa-se ir ao cirurgião-
-dentista pelo menos uma vez ao 
ano, ter essa educação de saúde 
para prevenir. O câncer de boca, 
dentre as doenças, é uma que 
leva a ter um desgaste muito 
grande porque as cirurgias são 
muito grandes e isso traz pro-
blemas ao paciente. Na grande 
maioria eles apresentam a do-
ença em uma fase laboral, de 
35 anos atualmente para cima, 

resolvido logo pode representar 
uma ameaça muito maior com 
o tempo”, completou. O risco 
à saúde mundial se apresenta 
quando ocorrem as mutações 
do vírus, que podem evoluir 
para uma variante que não é 
reconhecida pelas vacinas pro-
duzidas até agora.

Responsabilidade federal 
De acordo com Resende, o 

estímulo à vacinação e a dispo-
nibilização da terceira dose de 
vacina é a saída. Porém, ainda 
segundo ele, a responsabilidade 
da vacinação em indígenas é 
do governo federal: “Nós não 
começamos antes as ações 
nas aldeias porque estávamos 
aguardando a autorização do 
Ministério da Saúde. Tanto em 
relação à testagem como em 
relação à vacina”, completa. 

Quanto à atuação do Estado, 
Geraldo se mostra tranquilo 
quanto aos esforços dispen-
sados: “Nunca fomos omissos 
com a população. Não deixamos 
faltar o que estava ao nosso 
alcance”, completa. 

Por meio da assessoria, o 
MPF-MS (Ministério Público Fe-
deral em Mato Grosso do Sul) 
comunicou o acompanhamento 
do cenário: “O MPF possui pro-
cedimentos instaurados para 
acompanhar as ações dos ór-
gãos competentes quanto à 
prevenção e ao combate da 
COVID-19 nas aldeias do Es-
tado. Essa situação do aumento 
recente de casos está sendo 
tratada no bojo dos referidos 
procedimentos. Até o momento, 
foram realizadas reuniões e 
expedidos ofícios solicitando 
informações”, relatou o órgão.

e o desgaste é muito intenso, 
porque são cirurgias que re-
movem parte da mandíbula, da 
língua, e além dos tratamentos 
cirúrgicos tem a radioterapia, a 
quimioterapia”, conta. 

No mundo, segundo infor-
mações da Globocan, em 2018 
foram estimados 246 mil novos 
casos de câncer de língua e 
cavidade oral que afetaram os 
homens, principalmente acima 
de 40 anos. Cerca de 108 mu-
lheres foram afetadas com a 
mesma patologia. 

O câncer de boca pode afetar 
várias estruturas anatômicas, 
como lábios, gengivas, bo-
chechas, céu da boca, língua 
(principalmente as bordas), 
orofaringe e a região que fica 
embaixo da língua. Entre os 
fatores que mais podem causar 
a doença estão o tabagismo e o 
consumo excessivo de álcool, 
hábito que aumenta o risco em 
até 30 vezes de possibilidade 
da doença. 

“A boca não é pra ferida, 
não é para ter manchas, não é 
para ter crescimentos, a boca 
não é para ter sangramentos 
ou dores. O câncer na sua fase 
inicial nem dor tem, as dores 

manifestam no desenvolvimento 
da doença e quando chega pro-
curando o profissional já está 
em uma fase muito avançada”, 
afirma Rosana.

Outras causas podem ser 
exposição ao sol sem proteção 
(importante risco para o câncer 
de lábio), o excesso de gordura 
corporal, a infecção pelo HPV 
(relacionada ao câncer de orofa-
ringe) e outros, como exposição 
a agentes oncogênicos como 
herbicidas, produtos químicos 
e pesticidas.

Estimativa
De acordo com a cartilha 

Estimativa 2020: incidência de 
câncer no Brasil, desenvolvida 
pelo INCA, o número de casos 
novos de câncer da cavidade 
oral esperados para o Brasil, 
de 2020 até 2022, será de 15.190, 
sendo 11.180 casos em homens 
e 4.010 em mulheres.

Esse valor corresponde a 
cerca de 10 novos casos a cada 
100 mil homens. Para o sexo fe-
minino o valor é menor: 3 casos 
para 100 mil mulheres. 

A preocupação está no índice 
de morte que, caso os números 
continuem crescendo, será de 

Especialista Rosana 
Giordano destaca a 
importância da prevenção 
contra a doença

Valentin Manieri

5.468 óbitos, sendo 4.374 em ho-
mens e 1.094 em mulheres, isso 
entre os anos de 2020 e 2023.

Principais sintomas
Conforme os especialistas, 

entre os principais sintomas 
estão o aparecimento de fe-
ridas na boca, que não doem e 
também não cicatrizam em 15 
dias, ulcerações superficiais, 
indolores (podendo sangrar 
ou não) e manchas esbran-
quiçadas ou avermelhadas nos 
lábios ou na mucosa bucal. 

Prevenção e tratamento
O câncer na boca pode ser 

prevenido se as pessoas ado-
tarem hábitos mais saudáveis. 
O diagnóstico precoce é defen-
dido também pela coordena-
dora da rede de atenção odon-
tológica da Sesau, Bruna Peró.

“Qualquer lesão suspeita é 
encaminhada para o Centro 
de Especialidade Odontológica, 
onde os especialistas, fazem a 
patologia da lesão, então faz 
a biópsia manda para o labo-
ratório e o resultado retorna 
para o CEO. Então fazemos o 
encaminhamento e iniciamos o 
tratamento específico”, conta.

Na Avenida Rodolfo 
José Pinho fios foram 
amarrados de forma 
totalmente improvisada 

Valentin Manieri

Representantes afirmam 
que a falta de medidas 
pode ter influenciado 
no aumento de casos
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CapitalCâncer de boca

A mais de duas semanas da tempestade 
moradores ainda lutam contra os fios 

Mato Grosso do Sul ocupa segundo lugar no 
Centro-Oeste com maior incidência da doença

Saúde

Além de Dourados, outros municípios também estão 
apresentando número cada vez maior de infectados

Aldeias indígenas do interior 
do Estado vivem surto 
de casos de COVID-19

Clara Rockel

Mesmo com algumas flexi-
bilizações sendo anunciadas 
nos últimos dias que indicam 
que a pandemia está cada vez 
mais controlada em todo o Es-
tado, nos municípios do interior 
aldeias indígenas vivenciam 
momentos de terror com um 
aumento diário no número da 
população com o novo coro-
navírus. Segundo informações 
apuradas pelo jornal O Estado, 
além de Dourados, as cidades 
de Caarapó, Tacuru, Paranhos, 
Sidrolândia, Aquidauana e 
Japorã são algumas das que 
apresentaram um crescimento 
significativo da doença. 

Conforme boletim divulgado 
pelo DSEI (Distrito Sanitário 
Especial Indígena), atualmente 
156 pessoas se encontram in-
fectadas, sem contar os casos 
suspeitos. De acordo com Li-
liane Silva, enfermeira da DGVS 
(Diretoria-Geral de Vigilância 
em Saúde), a informação desses 
novos casos chegou até a SES 
(Secretaria de Estado de Saúde) 
por meio de denúncias, tanto da 
imprensa como de lideranças 
das próprias aldeias: “No dia 
26 de outubro tomamos conhe-
cimento dos casos em Dourados 
via imprensa. Em relação aos 
outros municípios, recebemos 

denúncias das próprias lide-
ranças das aldeias afetadas. 
Houve um atraso das inserções 
das notificações nos sistemas 
oficiais, por isso não tivemos 
acesso. O prazo máximo para 
inserir essas notificações é de 
24h”, disse a servidora.  

Até a presente data, segundo 
os números divulgados pelo 
DSEI, o município com maior 
incidência de casos é Dourados, 
com 89 pessoas infectadas. 
Logo depois se encontram 
Tacuru, com 28, e Paranhos, 
com 18. Japorã possui 6 infec-
tados, ao passo que Sidrolândia 
possui apenas 2, e Aquidauana 
1. Porém uma fonte que prefere 
não se identificar informou a O 
Estado que, apenas nos últimos 
oito dias, foram 20 os casos po-
sitivos apenas em Caarapó, na 
Aldeia Te’yikue. 

Dentro das aldeias afetadas, 
o clima é de tensão. Capitão 
Neco, líder da Aldeia Jaguapiru, 
conta que os casos em sua 
comunidade surgiram de uma 
hora para outra: “Famílias e 
crianças ficaram doentes. Co-
meçamos a fazer mais testes, 
e descobrimos que existiam vá-
rios assintomáticos entre nós”, 
disse o Capitão, que lidera essa 
aldeia em Dourados. 

Apesar do aumento atípico 
de casos, o líder assegura que 

toda a comunidade está se va-
cinando: “A grande maioria dos 
adultos maiores de 18 anos já 
se vacinou com as duas doses. 
Agora está faltando a vacinação 
dos adolescentes, de 12 a 17 
anos. Não sei como vai ser a 
situação com as crianças”, 
complementa Neco, que afirma 
que a comunidade está bem 
receosa, e o que pode fazer 
como líder é orientar todos a 
usarem máscara, álcool gel, 
lavar as mãos frequentemente, 
e se vacinar. 

Em relação à conscienti-
zação e ao recebimento de ma-
terial para a prevenção contra 
a doença, o líder aponta certa 
dificuldade: “Existe muita bu-
rocracia para chegar até a co-
munidade. Muitas vezes chega 
tarde demais, precisa morrer 
alguém para as coisas apare-
cerem, e mesmo assim não é 
o suficiente. E ainda existe a 
questão da falta de água, que é 
um problema antigo por aqui”, 
finalizou o Capitão.

Ainda de acordo informações 
do DSEI, a provável causa do 
surto seja a falta de cuidados 
com a retomada das atividades 
e a “falsa” sensação de que a 
pandemia acabou. “O vírus está 
circulando ainda. Precisamos 
usar máscaras e evitar aglome-
rações”, completou.

Conforme divulgado pela 
SES, o surto em Dourados, 
Paranhos e Tacuru começou 
nas escolas, envolvendo tanto 
alunos quanto professores. Em 
ofício enviado ao DSEI e à Sesai, 
a SES reforça a preocupação 
de casos existentes na faixa 
etária de 12 a 17 anos, em que 
a porcentagem de vacinação 
com a primeira dose ainda se 
encontra em 50,6%. Como forma 
de combater o surto, a SES so-
licita aos órgãos responsáveis 
a redução do prazo entre as 
doses da vacina para 21 dias, 
ao contrário das oito semanas 
aplicadas no momento.

Secretaria de Saúde em alerta 
Em contato com o Secretário 

de Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, a informação rece-
bida é de que a notícia deixou 
a equipe em alerta: “Estamos 
muito preocupados. Logo que 
soubemos dos casos em Dou-
rados já entramos em contato 
com o DSEI e com a Sesai 
(Secretaria de Saúde Indígena) 
para tomarmos uma provi-
dência. Fiquei sabendo ontem 
dos surtos em novas regiões, e 
já estamos nos movimentando 
para evitar que isso se espalhe 
para o resto do estado. Estamos 
falando com o Ministério da 
Saúde, porque se isso não for 

Débora Ricalde

Lembrada pelo pôr do sol 
e por ruas cobertas pelas 
copas das árvores, Campo 
Grande vem perdendo sua 
beleza em razão dos excessos 
de fios que estão caídos e, até 
mesmo, enrolados em postes 
por toda a cidade. 

Em casos como o da Mar-
celina de Oliveira, de 86 anos, 
os fios chegaram a impedir 
que ela saísse da própria 
residência, na Avenida Ro-
dolfo José Pinho, e sem ter 
uma orientação, ela mesma 
arrumou.

“Um dia apareceu todos 
esses fios no chão, como eu 
acho que são de telefone e 
estava me atrapalhando de-
mais, juntei tudo e amarrei 
na árvore”, disse a idosa. Ela 
contou ainda que o genro 
chegou a chamar sua atenção 
pelo perigo que correu. 

Ao ser questionado sobre 
os riscos, o coordenador da 
Defesa Civil estadual, coronel 
Catarinelli, alertou que é de 
suma importância que a con-
cessionária seja acionada e 
identifique se existe energia. 

“Em situações criticas é 
sempre importante buscar por 

um lugar seguro, onde não 
apresente exista risco ou que 
a pessoa não se coloque em 
risco. Por isso é preciso ava-
liar bem o ambiente e, caso 
não seja seguro, desviar do 
caminho dos fios”, explica. 

No caso da Marcelina, os 
fios tamparam quase por 
completo a entrada de pe-
destres de sua residência 
e, por isso, realizou a ação 
arriscada. “Tá atrapalhando 
demais, tem fio em cima de 
casa, de árvore, rolo de fio 
no chão. Não dá para ficar 
assim”, finaliza a idosa. 

Ao ser questionada, a pre-
feitura não respondeu quem 
seriam os responsáveis pela 
retirada do excesso de fios. 

Já a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções) informou que os postes 
fazem parte de concessão 
pública outorgada à explo-
ração por distribuidoras de 
energia elétrica. 

“As prestadoras de teleco-
municações devem observar 
a legislação local e, especial-
mente, a conformidade téc-
nica. Em caso de não confor-
midade na conduta, os agentes 
estarão sujeitos às devidas 
responsabilidades”, finalizou.

Débora Ricalde

Pensado para orientar e pre-
venir a população, a Prefeitura 
de Campo Grande, em parceria 
com o CRO-MS (Conselho Re-
gional de Odontologia de MS), 
promoveu nessa sexta-feira (5) 
o “dia D”, com alunos da UFMS 
e Uniderp, em comemoração à 
Semana Nacional de Prevenção 
contra o Câncer Bucal.

Além de ocupar o segundo 
lugar entre os estados com 
maior incidência de câncer 
bucal, no Centro-Oeste, a do-
ença também é estimada como 
a quinta que mais afeta os 
homens de MS e a 13ª entre 
as mulheres. De acordo com 
o INCA (Instituto Nacional de 
Câncer), a estimativa de novos 
casos é de 220 por ano, sendo 80 
só em Campo Grande.

Para a patologista de boca e 
estomatologista Rosana Gior-
dano, o objetivo da semana é 
trazer o diagnóstico precoce 
para aqueles que não realizam 
com frequência os exames para 
o diagnóstico da doença e até 
quem não conhece sobre a im-
portância da prevenção. 

“A prevenção não é só com 
o câncer mas também todas 
as doenças que a boca pode 
apresentar, já que ela manifesta 
doenças sistêmicas também. 
Então precisa-se ir ao cirurgião-
-dentista pelo menos uma vez ao 
ano, ter essa educação de saúde 
para prevenir. O câncer de boca, 
dentre as doenças, é uma que 
leva a ter um desgaste muito 
grande porque as cirurgias são 
muito grandes e isso traz pro-
blemas ao paciente. Na grande 
maioria eles apresentam a do-
ença em uma fase laboral, de 
35 anos atualmente para cima, 

resolvido logo pode representar 
uma ameaça muito maior com 
o tempo”, completou. O risco 
à saúde mundial se apresenta 
quando ocorrem as mutações 
do vírus, que podem evoluir 
para uma variante que não é 
reconhecida pelas vacinas pro-
duzidas até agora.

Responsabilidade federal 
De acordo com Resende, o 

estímulo à vacinação e a dispo-
nibilização da terceira dose de 
vacina é a saída. Porém, ainda 
segundo ele, a responsabilidade 
da vacinação em indígenas é 
do governo federal: “Nós não 
começamos antes as ações 
nas aldeias porque estávamos 
aguardando a autorização do 
Ministério da Saúde. Tanto em 
relação à testagem como em 
relação à vacina”, completa. 

Quanto à atuação do Estado, 
Geraldo se mostra tranquilo 
quanto aos esforços dispen-
sados: “Nunca fomos omissos 
com a população. Não deixamos 
faltar o que estava ao nosso 
alcance”, completa. 

Por meio da assessoria, o 
MPF-MS (Ministério Público Fe-
deral em Mato Grosso do Sul) 
comunicou o acompanhamento 
do cenário: “O MPF possui pro-
cedimentos instaurados para 
acompanhar as ações dos ór-
gãos competentes quanto à 
prevenção e ao combate da 
COVID-19 nas aldeias do Es-
tado. Essa situação do aumento 
recente de casos está sendo 
tratada no bojo dos referidos 
procedimentos. Até o momento, 
foram realizadas reuniões e 
expedidos ofícios solicitando 
informações”, relatou o órgão.

e o desgaste é muito intenso, 
porque são cirurgias que re-
movem parte da mandíbula, da 
língua, e além dos tratamentos 
cirúrgicos tem a radioterapia, a 
quimioterapia”, conta. 

No mundo, segundo infor-
mações da Globocan, em 2018 
foram estimados 246 mil novos 
casos de câncer de língua e 
cavidade oral que afetaram os 
homens, principalmente acima 
de 40 anos. Cerca de 108 mu-
lheres foram afetadas com a 
mesma patologia. 

O câncer de boca pode afetar 
várias estruturas anatômicas, 
como lábios, gengivas, bo-
chechas, céu da boca, língua 
(principalmente as bordas), 
orofaringe e a região que fica 
embaixo da língua. Entre os 
fatores que mais podem causar 
a doença estão o tabagismo e o 
consumo excessivo de álcool, 
hábito que aumenta o risco em 
até 30 vezes de possibilidade 
da doença. 

“A boca não é pra ferida, 
não é para ter manchas, não é 
para ter crescimentos, a boca 
não é para ter sangramentos 
ou dores. O câncer na sua fase 
inicial nem dor tem, as dores 

manifestam no desenvolvimento 
da doença e quando chega pro-
curando o profissional já está 
em uma fase muito avançada”, 
afirma Rosana.

Outras causas podem ser 
exposição ao sol sem proteção 
(importante risco para o câncer 
de lábio), o excesso de gordura 
corporal, a infecção pelo HPV 
(relacionada ao câncer de orofa-
ringe) e outros, como exposição 
a agentes oncogênicos como 
herbicidas, produtos químicos 
e pesticidas.

Estimativa
De acordo com a cartilha 

Estimativa 2020: incidência de 
câncer no Brasil, desenvolvida 
pelo INCA, o número de casos 
novos de câncer da cavidade 
oral esperados para o Brasil, 
de 2020 até 2022, será de 15.190, 
sendo 11.180 casos em homens 
e 4.010 em mulheres.

Esse valor corresponde a 
cerca de 10 novos casos a cada 
100 mil homens. Para o sexo fe-
minino o valor é menor: 3 casos 
para 100 mil mulheres. 

A preocupação está no índice 
de morte que, caso os números 
continuem crescendo, será de 

Especialista Rosana 
Giordano destaca a 
importância da prevenção 
contra a doença

Valentin Manieri

5.468 óbitos, sendo 4.374 em ho-
mens e 1.094 em mulheres, isso 
entre os anos de 2020 e 2023.

Principais sintomas
Conforme os especialistas, 

entre os principais sintomas 
estão o aparecimento de fe-
ridas na boca, que não doem e 
também não cicatrizam em 15 
dias, ulcerações superficiais, 
indolores (podendo sangrar 
ou não) e manchas esbran-
quiçadas ou avermelhadas nos 
lábios ou na mucosa bucal. 

Prevenção e tratamento
O câncer na boca pode ser 

prevenido se as pessoas ado-
tarem hábitos mais saudáveis. 
O diagnóstico precoce é defen-
dido também pela coordena-
dora da rede de atenção odon-
tológica da Sesau, Bruna Peró.

“Qualquer lesão suspeita é 
encaminhada para o Centro 
de Especialidade Odontológica, 
onde os especialistas, fazem a 
patologia da lesão, então faz 
a biópsia manda para o labo-
ratório e o resultado retorna 
para o CEO. Então fazemos o 
encaminhamento e iniciamos o 
tratamento específico”, conta.

Na Avenida Rodolfo 
José Pinho fios foram 
amarrados de forma 
totalmente improvisada 

Valentin Manieri

Representantes afirmam 
que a falta de medidas 
pode ter influenciado 
no aumento de casos
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Tragédia 

Companheiros da música destacam a força que a 
cantora proporcionou ao meio feminino do sertanejo

Sertanejos do Estado 
lamentam a morte da 
cantora Marília Mendonça 
após acidente aéreo

Uma menina tão jovem, tão grandiosa, 
perder a vida assim. Uma carreira tão 
brilhante. Sentimos muito a sua partida
Dupla Maria Cecília e Rodolfo

Aos 26 anos, a cantora 
Marília Mendonça foi 
vítima da queda de um 
avião de pequeno porte, 
um bimotor Beech Aircraft, 
da PEC Táxi Aéreo, de 
Goiás. O acidente foi a 
cerca de 15 quilômetros 
de Caratinga, em Minas 
Gerais, onde ela teria um 
show na noite de ontem 
(5) e a dois quilômetros da 
pista do aeroporto. 

Por meio de nota, a 
equipe da cantora se 
manifestou. “Com imenso 
pesar, confirmamos a 
morte da cantora Marília 
Mendonça, seu produtor 
Henrique Ribeiro, seu tio e 

assessor Abicieli Silveira 
Dias Filho, do piloto e 
copiloto do avião, os quais 
iremos preservar os nomes 
neste momento.”

A informação inicial da 
assessoria de imprensa da 
cantora era de que todos 
haviam sobrevivido ao 
acidente, mas durante 
o resgate, o Corpo de 
Bombeiros confirmou a 
morte das cinco pessoas. 

De acordo com 
a FAB (Força Aérea 
Brasileira), as causas 
da morte estão sendo 
investigadas. “Na Ação 
Inicial os investigadores 
identificam indícios, 

fotografam cenas, 
retiram partes da 
aeronave para análise, 
ouvem relatos de 
testemunhas, reúnem 
documentos, etc.”, 
informou por nota. 

Ainda conforme a 
FAB, não existe um 
tempo previsto para 
essa atividade ocorrer. 
“A conclusão das 
investigações terá o 
menor prazo possível, 
dependendo sempre da 
complexidade de cada 
ocorrência e, ainda, da 
necessidade de descobrir 
os fatores contribuintes”, 
destacou. 

Mariana Ostemberg

Artistas do meio sertanejo de 
Mato Grosso do Sul lamentaram 
a morte da cantora Marília Men-
donça, na tarde de ontem (5), 
após um acidente de avião em 
Caratinga, na região do Vale 
do Rio Doce, em Minas Gerais. 
Além dela, outras quatro pes-
soas morreram. 

Muito emocionada, Patrícia, 
da dupla Patrícia e Adriana, 
disse ao jornal O Estado que 
ela e a irmã, parceira de palco, 
“estavam arrasadas”. “Eu 
estou chorando há horas, é 
inacreditável. Ela era muito 
nova, estava na melhor fase da 
vida dela, a representatividade 
dela é muito forte no sertanejo 
feminino, isso é muito triste”, 
desabafou. 

Marília Mendonça estava a 
caminho de uma agenda em 
Minas Gerais quando sofreu 
o acidente. Patrícia destacou 
os riscos da profissão. “As 
pessoas acham que é fácil, que 
é só chegar e cantar, mas não 
é, corremos risco de vida, ser 
artista e cumprir a agenda é 
bem complicado”, afirmou. 

Patrícia e Adriana fizeram 
uma participação no primeiro 
show de Marília Mendonça 
em Campo Grande. “Ela nos 
recebeu carinhosamente no 
camarim, cedeu a banda dela 
para a gente cantar”, des-
tacou. O sonho da dupla era 
cantar com a conhecida como 
“Rainha da Sofrência”. “Co-
gitei a participação dela na 
gravação do nosso DVD, mas 
não bateu a agenda. Sonhava 

ter esse feat com ela. Agora, 
ficamos em oração para que 
Deus conforte a todos. O Brasil 
está em choque”, finalizou. 

Por meio das redes sociais, 
o cantor sertanejo Mariano, 
que faz dupla com Munhoz, 
também de Mato Grosso do 
Sul, publicou um vídeo assis-
tindo às notícias da morte. “Eu 
não estou acreditando no que 
eu estou vendo aqui. Meu Deus 
do Céu, meu Deus do Céu”, 
disse. Ele ainda escreveu: 
“Não consigo acreditar. Que 
Deus conforte o coração de 
toda a família e de todos nós. 
Descanse em paz, Marilia Men-
donça”.

A dupla Maria Cecília e 
Rodolfo também se manifestou 
por meio de uma publicação 
no Instagram com a foto da 

A cantora Marília Mendonça faria um show em Campo Grande, no ExpoMS 2021, no 
dia 10 de dezembro. A última vez que a conhecida como “Rainha da Sofrência” esteve na 
Capital foi em 2018, quando visitou a cidade de surpresa e se apresentou no Parque das 
Nações Indígenas. 

O show fez parte da gravação do projeto “Te Vejo em Todos os Cantos”, terceiro DVD da 
carreira da cantora, pelo qual esteve em várias cidades do país. No dia 11 de dezembro, 
ela apareceu disfarçada e distribuiu panfletos com o aviso da apresentação, às 19h. Muitos 
fãs reconheceram a cantora.

Marília Mendonça faria outras apresentações na Capital, como no Festeja Campo Grande, 
em março de 2019, só que foi adiado. Assim como o show, em 2020, na Expogrande, que 
também foi cancelado, mas dessa vez por conta da pandemia. 

Marília Mendonça começou a carreira há sete anos, com o EP que levava o próprio nome, 
em 2016; foi assim que ela conquistou sucesso nacional. A composições como “Infiel”, “Su-
pera”, “Todo Mundo Vai Sofrer”, entre outras músicas, conquistaram os fãs da “Rainha da 
Sofrência” no Brasil todo. 

Ela se tornou um grande nome do sertanejo e liderou o movimento que colocou mulheres 
como protagonistas do ritmo musical que até então era dominado pelo sexo masculino, 
com o chamado “feminejo”. 

Natural de Cristianópolis, em Góias, Marília Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 
1995. Por conta da morte dela, festividades no Estado foram canceladas. “Em respeito à 
morte da cantora Marília Mendonça e equipe, vítimas de acidente aéreo nesta sexta-feira 
(5), os eventos Chorinho e o Festival Goiânia Canto de Outro, previstos para a noite de hoje 
e também no fim de semana (6 e 7/11), estão cancelados”, informou a nota. 

A cantora era flamenguista. “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente 
a morte da cantora rubro-negra Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo em Minas 
Gerais. Muita força aos familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em 
paz, Marília.”

Marília Mendonça deixou um filho, Léo Dias Mendonça Huff, que completa dois anos 
em dezembro.

‘RAINHA DA SOFRÊNCIA’ EM MS

CARREIRA E VIDA 

cantora. “Eu não consigo en-
tender. Uma menina tão jovem, 
tão grandiosa, perder a vida 
assim. Tantos sonhos. Uma 
carreira tão linda e brilhante. 
Sentimos muito!!! Nossos sin-

ceros sentimentos ao filho Léo, 
sua mãe, toda sua família, 
seus fãs, amigos, equipe... 
Estou arrasada! Que Deus dê 
força a todos que a amam.”

Já o cantor Luan Santana 

fez a publicação no Twitter. 
“Que tristeza, não posso acre-
ditar”, escreveu. Diversos ou-
tros artistas e cantores la-
mentaram a morte de Marília 
Mendonça nas redes sociais.

Avião caiu em região de 
cachoeira que dificultou 
as operações de 
resgate dos bombeiros

Cantora faleceu aos 26 
anos e deixa seu único 
filho, de um ano e onze 
meses de idade

Reprodução/ Internet

FAB INVESTIGA CAUSAS DO SINISTRO
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Aplicação-poupançaInvestimento

Consumidos por muitos, os itens tiveram recuo de 
até 46% em uma semana, aponta levantamento

Típico prato brasileiro, 
arroz e feijão têm 
maior queda de preço

Saques na poupança superam 
depósitos pelo terceiro mês seguido

Fundersul totaliza R$ 737,3 milhões 
em recursos no ano, aponta governo

Felipe Ribeiro

Principal alimento da re-
feição brasileira, o arroz sofreu 
queda de preço no período de 
uma semana, na Capital. A 
pesquisa realizada pelo jornal 
O Estado mostra que o produto 
chegou a ter redução de quase 
46% no intervalo. Além do grão, 
outros itens seguiram a mesma 
tendência, como feijão, pão 
francês, ovos e farinha de trigo.

A maior variação para o 
arroz foi constatada na rede de 
supermercados Comper, onde 
o preço reduziu R$ 14,26, entre 
os dias 29 de outubro e 5 de no-
vembro. Antes, o valor do pacote 
de cinco quilos custava R$ 31,25, 
agora, é possível levar o mesmo 
produto por R$ 16,99, queda de 
45,6%. Em todos os lugares apu-
rados pela reportagem o arroz 
teve diminuição de preço, como 
42,9% (Pires), 34,4% (Atacadão) 
e 31,0% (Nunes).

Por sua vez, alimento con-
sumido por milhões de pes-
soas em todo o Brasil, o feijão 

O Fundersul (Fundo de 
Desenvolvimento do Sistema 
Rodoviário de Mato Grosso 
do Sul) viabilizou a execução 
de R$ 517,7 milhões em obras 
e ações em benefício da po-
pulação, somente neste ano. 
Além disso, R$ 219 milhões 
foram repassados aos muni-
cípios, totalizando R$ 737,3 
milhões.

Do total de recursos apli-
cados, a maior parte (73%) foi 
destinada às rodovias, em ser-
viços de projetos, implantação, 
pavimentação, restauração, 
conservação e manutenção, 
além da construção, reforma 
e manutenção de pontes. O 
percentual destinado à pavi-
mentação, restauração e dre-
nagem em obras urbanas e 
rodovias vicinais foi de 27%.

O balanço foi apresentado 
para membros e represen-
tantes do Conselho de Admi-
nistração do Fundersul, con-
duzido pelo secretário adjunto 
da Seinfra (Secretaria de In-
fraestrutura), Pedro Caravina.

Em reunião trimestral, a 
Seinfra apresentou os dados 
dos recursos aplicados com o 
Fundersul

“Na reunião com membros 
do conselho, representei o se-
cretário Eduardo Riedel, onde 
apresentamos o detalhamento 
da receita e destinação dos re-
cursos do fundo. É importante 
destacar que o direcionamento 
em obras de infraestrutura 

LARISSA GARCIA

Os saques em caderneta 
de poupança superaram os 
depósitos pelo terceiro mês 
seguido, segundo dados di-
vulgados pelo Banco Central 
nessa sexta-feira (5). Em 
outubro, último mês de pa-
gamento da segunda rodada 
do auxílio emergencial, o 
resultado foi negativo em R$ 
7,43 bilhões.

Em setembro, a saída lí-
quida foi de R$ 7,71 bilhões 
e em agosto, de R$ 5,46 
bilhões, primeiro número 
negativo desde o retorno 
do auxílio emergencial, em 
abril. Antes, a poupança 
teve quatro meses de resul-
tados positivos.

Em julho, a modalidade 
teve entrada líquida de R$ 
6,37 bilhões.

Nos três primeiros meses 
de 2021, quando ainda não 
haviam começado os pa-
gamentos da nova rodada 
do benefício, os resultados 
foram negativos em R$ 27,5 
bilhões. A partir de abril, a 
captação líquida (diferença 
entre entradas e saídas) 
voltou a ser positiva, com 
R$ 3,8 bilhões.

Em maio, a entrada líquida 
foi mais baixa, de R$ 72,6 
milhões, mas permaneceu po-
sitiva. Em junho, a poupança 
registrou a maior captação do 
ano, com R$ 7 bilhões.

Em outubro, os brasileiros 
depositaram R$ 278 bilhões 
na caderneta e sacaram R$ 
285,5 bilhões. Desde o início 
do ano, a poupança acumula 
captação negativa em R$ 
30,7 bilhões.

Mesmo com o resultado 
negativo, o saldo, que é todo 
o montante investido na mo-
dalidade, permaneceu su-
perior a R$ 1 trilhão no 
mês. O estoque alcançou 
a marca pela primeira vez 
na história em setembro do 
ano passado com o aumento 
expressivo da captação lí-
quida (diferença entre 
entradas e saídas).

Desde o início da pan-
demia, os resultados da 
caderneta são impactados 
pelo pagamento do auxílio 
emergencial.

Os valores são pagos por 
meio de conta-poupança di-
gital da Caixa Econômica 
Federal, o que ajudou a ex-
plicar o movimento de forte 
alta na captação líquida ao 
longo de 2020. 

Valores elevados
Após a chegada do vírus 

ao país, em março do ano 
passado, a caderneta regis-
trou valores elevados em 
captação líquida nos meses 
seguintes, em comparação 
ao restante da série.

O auxílio emergencial 
voltou a ser paga no início 

de abril e terminou no mês 
passado. A nova rodada teve 
valor menor que a primeira 
versão, paga entre abril e 
dezembro do ano passado 
– inicialmente de R$ 600 e 
depois reduzido para R$ 300.

Dessa vez, o benefício teve 
valor médio de R$ 250, mas 
ficou entre R$ 150 ou R$ 375, 
dependendo do tamanho da 
família de quem recebe.

No ápice da crise, em abril 
de 2020, a captação da pou-
pança bateu recorde, com R$ 
30,4 bilhões. O resultado foi 
superado em maio daquele 
ano, com R$ 37,2 bilhões, o 
maior da série histórica até 
agora.

Em agosto e setembro, 
no entanto, mesmo com o 
pagamento do benefício, que 
manteve o nível de depó-
sitos elevado, os brasileiros 
sacaram mais recursos da 
modalidade.

A caderneta rende a TR 
(Taxa Referencial), hoje ze-
rada, mais 70% da Selic, que 
está em 7,75% ao ano.

A regra prevê que, quando 
a taxa básica de juros es-
tiver acima de 8,5% ao ano, 
o rendimento da poupança 
seja de 0,50% ao mês, mais 
a TR. Caso a taxa Selic es-
teja menor ou igual a 8,5% 
ao ano, o investimento é 
remunerado a 70% da Selic, 
acrescida da TR. (Brasília, 
DF – Folhapress)

se convertem em desenvolvi-
mento e, consequentemente, 
em resultados efetivos para 
a população”, ressaltou Cara-
vina. O secretário de Governo 
e Gestão Estratégica, Flávio 
César Mendes de Oliveira, e o 
superintendente da Semagro, 
Rogério Beretta, participaram 
da reunião. 

Sobre o Fundersul
Criado pela Lei nº 1.963, 

de 11 de junho de 1999, o 
Fundersul (Fundo de Desen-
volvimento do Sistema Rodo-
viário de Mato Grosso do Sul) 
tem como objetivo melhorar a 
infraestrutura rodoviária do 
Estado e de municípios.

Conforme os dados, o go-
verno do Estado tem prio-
rizado os investimentos na 

manutenção da infraestrutura 
rodoviária, garantindo trafe-
gabilidade em qualquer época 
do ano e, principalmente, o 
escoamento da produção de 
matéria-prima e industriali-
zados – de acordo com o prin-
cipal objetivo do fundo.

Entre as diversas obras que 
estão iniciando com recursos 
do Fundersul, destacam-se a 
implantação e pavimentação 
da pavimentação da Rodovia 
MS-165, no trecho das cidades 
de Coronel Sapucaia a Pa-
ranhos, que se trata de uma 
extensão de 55 km; da MS-166, 
em Ponta Porã/MS e da MS-
386, em Iguatemi/MS; além 
da Estrada do Turismo, na 
BR-419 (quilômetro 21), em 
Bonito, com aproximadamente 
100 quilômetros de extensão.

Recursos do Fundersul 
são usados para 
pavimentação e 
rodovias no Estado

Divulkgação

Preços de produtos 
tiveram pequeno recuo 
nesta semana nos 
supermercados
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Arroz Tio Lautério 5 kg 16,45 - 18,98 16,99 18,99
Feijão Carioca Paquito 1 kg 7,99 - 7,49 7,35 6,25
Óleo de soja Concórdia 900 ml 7,69 7,69 7,9 7,69 7,69
Açúcar refi nado União 1 kg 4,59 4,99 5,99 5,45 5,45
Café em pó Três Corações 500 g 13,8 17,85 13,98 16,99 16,9
Sal refi nado Cisne 1 kg 4,49 2,69 4,59 - 2,89
Macarrão c/ ovos Dallas 500 g 3,29 2,99 3,59 3,25 3,25
Extrato de tomate Elefante 4,99 3,89 4,59 6,49 4,89
Farinha de trigo Sol 1 kg 3,25 3,49 3,79 - 3,35
Ovos médios (dúzia) 6,75 7,29 - 7,88 6,25
Achocolatado Nescau 400 g 7,99 6,99 6,99 5,49 5,69
Leite em pó Ninho 400 g 13,99 18,9 16,98 13,99 13,59
Leite integral Italac 1 L 4,39 4,19 4,49 4,49 3,69
Margarina c/ sal Qualy 500 g 6,99 7,89 7,99 9,49 8,79
Pão francês (kg) 10,98 - 12,98 16,98 -
Papel higiênico Neve 12 rolos 19,69 19,9 - 19,9 19,9
Creme dental Close-Up 3,89 2,28 2,49 2,59 2,29
Sabão em pó Omo 1 kg 8,99 9,89 8,99 7,98 9,4
Sabão em pó Ypê 5 barras 10,99 9,95 10,98 10,09 10,09
Sabonete Lux (unidade) 2,15 1,65 2,89 1,78 1,65
Detergente Ypê 500 ml 2,29 2,29 2,59 1,99 2,35
Esponja de aço Bombril 8 unidades 2,65 1,99 2,59 1,69 1,89
Cebola (kg) 2,69 1,68 3,39 2,59 1,99
Batata (kg) 4,25 3,45 4,59 5,29 3,99
Tomate (kg) 5,35 7,4 8,69 10,59 5,99
Banana (kg) 5,95 2,95 6,89 5,69 5,95
Frango congelado (kg) 13,49 14,12 14,98 12,98 13,5
Coxão mole (kg) 33,9 27,8 39,95 41,98 37,9
Total  R$ 233,91   R$ 194,20   R$ 229,35   R$ 247,67      R$ 224,56 

SUPERMERCADOS
PIRES EXTRA NUNES COMPER ATACADÃO

Variação dos produtos em Campo Grande

Fonte:  Reportagem/Jorge Oliveira

Comper - Av. Eduardo Elias ZahranI I Assaí - Rua  Av. Fábio Zahran  I Atacadão - Av. Costa e Silva  
Nunes -  Av. Três Barras  I Supermercado Pires – Av. Marquês de Pombal 

Endereços dos supermercados:

também apresentou recuo no 
mesmo espaço de tempo. No 
Atacadão, a variação foi de 
15%. Na semana passada, era 
vendido a R$ 7,35, e, na pes-
quisa atual, o custo do feijão 
no atacado ficou em R$ 6,25. No 
Comper, o item também ficou 
mais barato, em 10,3%.

Além dos alimentos men-
cionados, o pão francês obteve 
uma diferença de 35% em seu 
preço. Sendo comercializado 
por menos, o valor do quilo do 
pão passou de R$ 16,90 para 
R$ 10,98 em sete dias, no Su-
permercado Pires. A redução é 
acompanhada de seu derivado, 
farinha de trigo, que apontou 
um barateamento de 33% na 
mesma rede.

Diferença mensal
O levantamento aferiu que 

o ritmo de redução de preços 
também se repetiu na compa-
ração com o início de outubro. 
O destaque fica, novamente, 
para o arroz, que chegou a cair 
43,3%. Na mesma tendência, 

o pão francês aparece em se-
guida, com queda de 35%, fa-
rinha de trigo, 28,6%, e a dúzia 
de ovos, 12,9%. Nessa lista, o 
coxão mole registrou recuo de 
15% em um supermercado da 
Capital, mas permanece em um 
cenário de estabilidade.

Redução em oito meses
A pesquisa revela ainda 

que, desde março deste ano, 
o arroz não se apresentou 
em outro cenário senão o de 
retração em seu preço. As 
diferenças apuradas são de 
-41% (Pires), -39,3% (Comper), 
-36,7% (Nunes) e -20,8% (Ata-
cadão). Em notável variação 
para o período, o preço da 
dúzia de ovos saiu de R$ 17,79 
para R$ 6,75.

Segundo a economista do 
Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), 
Andreia Ferreira, o fenômeno 
de queda nos preços do grão 
ainda foi percebido nos es-
tudos do departamento. 

O custo da cesta básica 
em Campo Grande ficou em 
R$ 653,40 no mês de ou-
tubro, uma variação mensal 
de 3,58%. O valor da cesta 
básica para uma família, 
composta por quatro pes-
soas, ficou em R$ 1.960,20. 
No ano a majoração atinge 
13,34% e em 12 meses, 
25,62%.

Com preço médio de 

R$ 8,18 o quilo, o produto 
com retração mais expres-
siva foi a banana (-7,16%), 
seguida pelo arroz agulhinha 
(-3,37%), com preço médio 
de R$ 4,30 o quilo do cereal.

O produto com maior va-
riação no mês de outubro, 
em relação ao mês anterior, 
foi o tomate (32,62%). É a 
segunda alta consecutiva do 
fruto, que apresentou preço 

médio de R$ 6,86 o quilo.
Os outros itens com va-

riação positiva foram batata 
(21,39%), café em pó (9,81%), 
açúcar cristal (5,88%), pão-
zinho francês (3,72%), fa-
rinha de trigo (3,04%), leite 
de caixinha (2,98%), man-
teiga (2,57%), óleo de soja 
(2,16%), feijão carioquinha 
(0,83%) e carne bovina 
(0,22%). (Rosana Siqueira)

Cesta básica aumentou 13,3% no ano, aponta Dieese
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Cobrança

IBGE-indústria

Economia-inflação

Prefeitura reajustou o tributo em 10,05% para o que vem

Capital já arrecadou 10% 
mais este ano com IPTU 

Veículos, vestuário, móveis; veja 11 setores 
da indústria que retrocederam neste ano

Governo federal corta taxas
de importação em 10% 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,516 R$ 5,517 -1,58
Dólar Turismo R$ 5,507 R$ 5,683 -1,55
Euro R$ 6,368 R$ 6,369 -1,69
Libra Esterlina R$ 7,464 R$ 7,465 -1,37

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 327.09 
IBOVESPA (SP): 104.828,04 +1.415,95 (1,37%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      8,07 
Frango Resfriado  R$      8,28
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,70
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  158,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    76,00
*Atualizado: 27/10

Cotações

Poupança 

30/10              0,1590
31/10              0,1590
01/11             0,1590
02/11              0,1590
03/11              0,1590
04/11              0,1590
05/11              0,1590
06/11              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
30/10            0,5000
31/10            0,5000
01/11            0,5000
02/11            0,5000
03/11              0,1590
04/11              0,1590
05/11              0,1590
06/11              0,1590

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 31º

São Paulo                  16º           28º

Brasília 20º 30º

Rio de Janeiro 17º  29º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   30°
Dourados      22°   30°
Corumbá                20°             30°
Maracaju                 22°             31°
Ponta Porã               21°             28°
Três Lagoas               23°   35°
Mundo Novo              23°   31°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 41% máx.: 84%

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              

Outubro de 2021

Rosana Siqueira e Felipe Ribeiro

Principal fonte de arreca-
dação da prefeitura, o IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) já registrou aumento de 
10,86% neste ano, saindo de R$ 
406 milhões para R$ 450 milhões 
até agosto. Com o reajuste de 
10,05% previsto pela prefeitura 
para o IPTU 2022, a receita de-
verá ter uma majoração ainda 
mais expressiva para os cofres 
municipais. 

O secretário municipal de Fi-
nanças, Pedro Pedrossian Neto, 
em entrevista a O Estado Play, 
disse recentemente que a pre-
feitura é obrigada, pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), 
a realizar o reajuste do IPTU 
observando a inflação do último 
ano, ou, no caso, 12 meses. 

Com isso, apesar dos diversos 
indicadores inflacionários como 
o IGPM, que ficou em 35%, Neto 
alega que o índice previsto na lei 
do IPTU é o IPCA-E (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo-
-Especial). “Se for observar, 
ele está 10,05% nos últimos 12 
meses. A inflação hoje no país 
é um problema sem controle 
ainda. O Banco Central está 
fazendo ação para elevar a taxa 
de juros para que a inflação volte 
ao patamar civilizado, de 4% a 
4,5%, como foi em outros anos. 
Mas, por hora, na prévia 10%. 
Certamente a inflação é uma 
das maiores dos últimos anos”, 
esclareceu. 

O secretário, que é econo-
mista, ainda relatou o momento 

Pagamento do IPTU já 
rendeu este ano mais 
de R$ 450 milhões aos 
cofres municipais

Arquivo OEMS

de fragilidade da economia bra-
sileira. “Não se trata apenas da 
discussão do IPTU, mas sobre 
demais preços da economia. A 
energia subiu, assim como os 
combustíveis, preços dos ali-
mentos, todas as comoditties 
agrícolas, tudo impactando no 
poder de compra. Então o mo-
vimento de realinhamento de 
preços é geral”, argumentou.

Maior reajuste em sete anos
A recente alteração na alí-

quota do tributo municipal é 
considerada a maior da Capital 
em sete anos. Além disso, o 
percentual que deve ser pra-
ticado no ano que vem corres-
ponde a quatro vezes mais a 
taxa estabelecida na cidade 

em 2018. No ano de 2016, o 
reajuste foi de 9,57%. Desde 
então, o morador de Campo 
Grande não paga além de 10% 
no IPTU.

Segundo Adelaido Espi-
nosa, presidente da Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL), 
o aumento do imposto era tudo 
o que o contribuinte não preci-
sava neste momento. “Era tudo 
aquilo que não precisávamos 
neste momento. É importante 
ressaltar que nós estamos 
passando por dois anos de 
pandemia.”

“Isto é, muitas dificuldades 
e problemas financeiros. E isso 
acaba impactando no consumo, 
nas nossas vendas. A gente la-
menta muito esse reajuste, que 

teve como referência um índice 
extremamente alto. A régua 
que eles usaram é a segunda 
maior régua possível de ser 
usada”, criticou Espinosa.

Valores sobre prédios
Com o novo percentual, as 

construções prediais sofrerão 
reajustes conforme tabela divul-
gada pela prefeitura. Os valores 
cobrados devem variar entre 
R$ 208,14 e R$ 4.787,36, para 
classificação “mínima”. Ainda, 
na mesma categoria, os prédios 
baixos terão a incidência no 
carnê de R$ 368,25. Já para 
residências e prédios de alto 
padrão, os custos tributários 
chegarão a R$ 3.682,61 e R$ 
3.866,72, respectivamente.

Leonardo Vieceli
Folhapress

Sob impacto de uma combi-
nação de efeitos negativos, 17 
das 26 atividades industriais 
registraram, em setembro, nível 
de produção inferior ao de pré-
-pandemia no Brasil. O resul-
tado foi divulgado ontem pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Na visão de analistas, o dado 
representa mais um sinal de 
perda de fôlego das fábricas, 
que sofrem com escassez de in-
sumos, aumento de custos e di-
ficuldades no mercado interno.

O ritmo mais fraco tomou 
forma ao longo deste ano. Prova 

disso é que, em janeiro de 2021, 
o número de atividades abaixo 
do patamar pré-pandemia –de 
fevereiro de 202 – era menor.

No primeiro mês deste ano, 
7 das 26 atividades industriais 
estavam em nível inferior ao 
anterior à crise. Enquanto isso, 
outras 19 operavam em patamar 
acima ou igual ao de fevereiro de 
2020. A questão é que, dessas 19, 
11 perderam fôlego ao longo do 
ano e ficaram, em setembro, em 
nível menor do que o anterior à 
pandemia. A situação mais com-
plicada é a do ramo de veículos 
automotores, reboques e carro-
cerias. No nono mês deste ano, a 
produção da atividade amargou 

nível 19,4% abaixo do pré-crise.
É a maior distância negativa, 

entre os segmentos, perante 
fevereiro de 2020. A título de 
comparação, em janeiro de 2021 
o setor de veículos estava em 
patamar 3,5% superior ao pré-
-pandemia.

Segundo André Macedo, ge-
rente da pesquisa do IBGE, o 
desempenho dessa atividade 
tem sido freado pela escassez 
de insumos. A falta de chips, 
por exemplo, chegou a paralisar 
linhas de produção de monta-
doras. “A pressão negativa é 
significativa”, relatou.

Em setembro, a confecção de 
artigos do vestuário e acessórios 

ficou 14,6% abaixo de fevereiro 
de 2020, a segunda maior re-
dução entre as atividades. Em 
janeiro deste ano, esse ramo re-
gistrava produção 11,1% maior 
do que no pré-pandemia. Na se-
quência, aparece o segmento de 
móveis, que está 14,4% abaixo 
do período anterior à crise da 
COVID-19. Em janeiro de 2021, 
a atividade operava em nível 
11,2% acima de fevereiro de 
2020. Para o economista Rafael 
Cagnin, do Iedi, a perda de fô-
lego da confecção e de móveis 
reflete um conjunto de aspectos 
que vai desde a escassez de 
alguns insumos até a inflação e 
o desemprego elevados.

Fábio Pupo
Folhapress

O governo publicou ontem 
(5) uma medida que reduz em 
10% as tarifas de importação 
de quase 90% dos produtos e 
serviços usados pelo país. O 
ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) afirmou que facilitar a 
entrada de bens estrangeiros 
ajudará a moderar a inflação.

“No momento atual, em que 
temos uma pressão inflacio-
nária forte na economia brasi-
leira e gostaríamos de dar um 
choque de oferta, facilitar a en-
trada de importações para dar 
moderação nos reajustes de 
preços, é o momento ideal para 
fazer uma abertura, ainda que 
tímida, da economia”, afirmou 
Guedes em evento da CNC 
(Confederação Nacional do 
Comércio).

O ministro afirmou que a 
pandemia elevou o preço da 
comida e da energia em todo 
o mundo e reforçou a neces-
sidade de integração do país 
na cadeia de comércio global. 
“Nós precisamos adquirir co-
mida mais barata uns dos 
outros e de outras regiões do 
mundo”, disse.

A redução temporária vale 
até o fim de 2022 e abrange 
apenas o Brasil. Segundo 
Guedes, o corte recebeu a com-
preensão dos demais membros 
do Mercosul (Mercado Comum 
do Sul) – Argentina, Uruguai e 
Paraguai.

O corte das tarifas foi pu-
blicado nessa sexta (5) em 
edição extra do Diário Oficial 
da União e reduz em 10% 
as alíquotas do Imposto de 
Importação de 87% do uni-
verso tarifário, sem abranger 
as exceções já existentes no 
Mercosul. A redução foi feita 
com base em um acordo de 
1980 entre os países do Mer-
cosul que permite o corte de 
medidas temporariamente em 
casos de proteção da vida e da 
saúde das pessoas.

De acordo com o Ministério 
da Economia, o recurso é jus-
tificado pela situação de ur-
gência trazida pela pandemia 
de COVID-19 e pela necessi-
dade de poder contar, de forma 
imediata, com instrumento 
para aliviar seus efeitos nega-
tivos. Há negociações para que 
os cortes sejam estendidos a 
todos os integrantes do bloco. 

Boa 
  Sorte

0 2  0 7  0 8  0 9  1 1 

1 4  1 5  1 6  1 7  1 8 

2 0  2 1  2 2  2 3  2 5 

(2365)LOTOFÁCIL

Lotofácil
(Concurso nº2364) (SORTEIO REALIZADO 04/11/2021)

Faixa de premiação

15 acertos 0 0,00
14 acertos 220                1.356,36 
13 acertos 8309              25,00
12 acertos 107403          10,00
11 acertos      585915         5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.500.000,00

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                        0                                  0,00
QUADRA                     70                           3.846,63
TERNO                     4.613                             55,59
DUQUE                    99.424                             2,57

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.400.000,00

(SORTEIO REALIZADO 04/11/2021)(CONCURSO Nº5697) 

0 4   1 7   3 3   3 7   6 0

1 6  3 9  4 3  4 5  7 7
(5698)Quina

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

3 4  4 6  5 4  6 7  6 8  7 0  7 7

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1708) (SORTEIO REALIZADO 04/11/2021)

7 ACERTOS      0 0,00
6 ACERTOS      0      0,00
5 ACERTOS     51               1.344,03
4 ACERTOS   1.074                 9,00
3 ACERTOS  11.075                3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 900.000,00

CORINTHIANS /SPTIME DO 

FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2233)LOTOMANIA

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

 RATEIO 

LOTERIAS

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

(CONCURSO Nº 526) (SORTEIO REALIZADO 04/11/2021)

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

DIA DE SORTE

7 ACERTOS    1  414.724,06
6 ACERTOS   110              1.225,55
5 ACERTOS  2.670                  20,00
4 ACERTOS            26.201               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 200.000,00

MÊS DA SORTE: DEZEMBRO

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 6.000.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2293)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena   0                     0,00
Quina          33                     3.840,93
Quadra           1.769                                                90,98
Terno            33.502                                              2,40

Sena    0                     0,00
Quina           31                        4.543,04
Quadra            1.536                                                  104,78
Terno             28.350                                              2,83

(Sorteio realizado 04/11/2021)

02   07  30   31   32  50
08   14  25   45   47  50
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Eliminatórias

Extracampo

Porto Alegre

Série A

Timão terá, nas próximas rodadas, jogos com equipes da parte de cima da tabela

Vinicius Junior é convocado para 
a seleção na vaga de Firmino

STJD arquiva denúncia contra o 
Sport-PE por escalação irregular

Dupla Gre-Nal se prepara de 
modos diferentes para duelo

Corinthians se prepara para série 
de jogos complicados no Brasileiro

Técnico Diego Aguirre 
durante treino do 
Internacional, na 
quinta-feira

Ricardo Duarte/Divulgação

Gazeta Press

Dos últimos seis jogos que 
disputou, o Corinthians só 
enfrentou um adversário que 
estava acima da posição corin-
tiana na tabela de classificação 
do Campeonato Brasileiro: foi 
o Internacional, no Beira-Rio.

Os demais (Bahia, Sport, 
Fluminense, São Paulo e Cha-
pecoense), eram equipes que 
entraram em campo em po-
sições inferiores em relação 
ao Timão. Nesse período, 
foram 10 conquistados dos 
18 pontos possíveis.

Agora, a sequência alvi-
negra será bem diferente. O 
Corinthians enfrentará três 
desafios nas próximas quatro 
rodadas contra clubes que 
estão em colocações melhores: 

Fortaleza, Atlético-MG e Fla-
mengo. No meio do caminho, o 
Cuiabá será a exceção.

Por um lado, é a grande 
chance do Corinthians al-
cançar o G4, tirando pontos de 
adversários diretos. Em com-
pensação, as missões tendem a 
ser mais árduas, contra times 
que fazem campanha melhor.

O retrospecto não é nada 
animador, afinal, no primeiro 
turno, a equipe de Sylvinho 
perdeu para Fortaleza (1 x 0), 
Galo (2 a 1) e Flamengo (3 a 1), 
e só venceu o Cuiabá (2 a 1).

Com o elenco reforçado e 
em uma nova fase, a esperança 
corintiana é de que o troco seja 
dado nesses reencontros. Os 
resultados serão fundamen-
tais para o rumo do clube no 
Brasileirão.

A sequência do Corinthians 
até o fim do Brasileirão tem:  
Fortaleza (casa), Atlético-MG 
(fora), Cuiabá (casa), Fla-
mengo (fora), Santos (casa), 
Ceará (fora), Athletico-PR 
(casa),  Grêmio (casa) e Ju-
ventude (fora).

Sylvinho esboça escalação
O Corinthians deu sequên-

-cia, na quinta-feira (4), à pre-
paração para o jogo contra o 
Fortaleza neste sábado (6), às 
16h (de MS), na Neo Química 
Arena, em São Paulo (SP). Na 
atividade, o técnico Sylvinho 
dividiu o elenco por posições 
e deu atenção especial aos de-
fensores enquanto os atletas 
do setor ofensivo ficaram sob 
os cuidados dos auxiliares 
Doriva e Alex.

A novidade do dia foi a libe-
ração do lateral Lucas Piton, 
que se recuperou das dores 
musculares que o afastaram 
dos últimos treinamentos com 
o restante do grupo. Mesmo 
assim, o garoto deve seguir 
na reserva de Fábio Santos 
na sequência do Campeonato 
Brasileiro.

Segundo o Corinthians, za-
gueiros e laterais treinaram 
movimentação e saída de bola 
com Sylvinho ao passo que os 
homens de frente trabalharam 
cruzamentos, triangulações 
e finalizações em um outro 
campo do CT Joaquim Grava. 
Na última parte da atividade, 
a equipe executou exercícios 
de bola parada.

Sem grandes novidades em 
sua formação titular, o Corin-

thians deve encarar o 
Fortaleza com Cássio; 
Fagner, João Victor, 
Gil e Fábio Santos; Du 
Queiroz, Giuliano e 
Gabriel Pereira; Roger 
Guedes, Mosquito e Re-
nato Augusto.

O duelo com o time 
tricolor é visto como fun-
damental para os planos do 
Corinthians no Brasileiro. 
A equipe alvinegra soma 
44 pontos, está na sexta 
colocação e, em caso 
de vitória, pode ficar 
a apenas um ponto 
de distância 
do próprio 
Fortaleza, o 
quinto na ta-
bela de clas-
sificação. 

Marinho Saldanha, UOL/Folhapress

O calendário de jogos tem 
interferência direta na pre-
paração para o clássico Gre-
-Nal de hoje (6). Enquanto o 
Inter passou a semana inteira 
treinando, o Grêmio teve pela 
frente jogo e viagem. Por cami-
nhos diversos, ambos esperam 
sucesso no gramado do Beira-
-Rio. O jogo da 30ª rodada do 
Brasileiro está marcado para 
as 18h (de MS). Mas para 
chegar a ele, os times fizeram 
seu trabalho. 

O Internacional jogou sua 
última partida no domingo (31), 
contra o São Paulo, e foi derro-
tado. Depois, se reapresentou 
na segunda à tarde e treinou 
terça e quarta no período da 
manhã. E fechou sua prepa-
ração na tarde de ontem (5).

Em campo, Diego Aguirre 
contará com uma série de 
retornos importantes. Pa-
trick, Taison, Dourado; todos 
devem estar em campo. Da-
niel, Moisés e Yuri Alberto são 
as principais dúvidas.

Grêmio com jogo e viagem
Enquanto isso, o Grêmio 

teve compromisso. O Tricolor 
jogou na quarta-feira (3), 
contra o Atlético-MG, em jogo 

Timão terá, nas próximas rodadas, jogos com equipes da parte de cima da tabela

de jogos complicados no Brasileiro
thians deve encarar o 
Fortaleza com Cássio; 
Fagner, João Victor, 
Gil e Fábio Santos; Du 
Queiroz, Giuliano e 
Gabriel Pereira; Roger 
Guedes, Mosquito e Re-

O duelo com o time 
tricolor é visto como fun-
damental para os planos do 
Corinthians no Brasileiro. 
A equipe alvinegra soma 
44 pontos, está na sexta 
colocação e, em caso 
de vitória, pode ficar 
a apenas um ponto 
de distância 

Gabriel Pereira está 
confirmado entre os 
titulares do Alvinegro 
diante do Fortaleza
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A CBF (Confederação Brasi-
leira de Futebol) anunciou ontem 
(5) a convocação de Vinicius 
Junior, 21 anos, para os próximos 
dois jogos da seleção brasileira 
pelas Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022, no Catar. O jo-
gador do Real Madrid (ESP) irá 
substituir o atacante Roberto 
Firmino, 30, do Liverpool (ING), 
cortado da lista do técnico Tite 
por causa de uma lesão muscular 
na coxa esquerda.

De acordo com a entidade, Ro-
drigo Lasmar, médico da seleção 
brasileira, foi informado sobre 
a contusão do atleta na quinta-
-feira (4). Com Vinicius Junior, 
o Brasil vai enfrentar na quinta-
-feira (11) a Colômbia, na Neo 
Química Arena, em São Paulo. 

Quatro dias depois, visitará a 
Argentina, em San Juan.

A seleção brasileira poderá 
garantir a classificação para o 
Mundial no Catar, em 2022, já no 
próximo jogo. Para isso, terá de 
vencer a Colômbia e esperar que 
o Uruguai não derrote a Argen-
tina, em Montevidéu.

O time vai iniciar a próxima 
rodada na liderança das Elimina-
tórias, com 31 pontos. São seis de 
vantagem para a Argentina, se-
gunda colocada. As duas equipes 
têm uma partida a menos (11) em 
relação às demais seleções por 
causa do confronto interrompido 
em 5 de setembro.

Na ocasião, agentes da Anvisa 
entraram no campo da Neo Quí-
mica Arena porque quatro atletas 

argentinos não haviam cumprido 
a quarentena obrigatória ao en-
trarem no país.

O Brasil tem 15 pontos de van-
tagem sobre a Colômbia, atual 
quarta colocada. Classificam-se 
para o Catar os quatro primeiros. 
O quinto vai disputar uma repes-
cagem contra adversário ainda 
a ser definido, provavelmente da 
Ásia ou da Oceania.

Durante a última convocação, 
Tite foi questionado justamente 
sobre a ausência do atacante do 
Real, que vive grande fase com 
a camisa do time espanhol. Na 
ocasião, o treinador manifestou 
que sua preferência no momento 
é por Raphinha e Antony, de 
Leeds United (ING) e Ajax (HOL), 
respectivamente. (Folhapress) 

O STJD (Supremo Tribunal 
de Justiça Desportiva) não 
aceitou o recurso de nove 
clubes da Série A do Cam-
peonato Brasileiro, e man-
teve a decisão de arquivar 
a denúncia contra o Sport 
pela escalação do zagueiro 
Pedro Henrique.

O time pernambucano 
corria o risco de perder até 
17 pontos em caso de punição. 
América-MG, Atlético-GO, 
Bahia, Ceará, Chapecoense, 
Cuiabá, Grêmio, Juventude e 
Santos entraram com uma 
Notícia de Infração pela sus-
peita de irregularidade na 
utilização de Pedro Henrique.

O argumento utilizado pelos 
nove clubes que enviaram o 

ofício à CBF era de que haveria 
um limite no número de par-
tidas que um jogador poderia 
disputar antes de se transferir 
para outro clube que disputa 
a competição – sete jogos. O 
defensor está emprestado ao 
Sport pelo Internacional, onde 
já havia entrado em campo 
em cinco oportunidades 
pelo Brasileirão.

Pedro Henrique, no en-
tanto, chegou a ser advertido 
com cartão amarelo em dois 
outros jogos enquanto estava 
no banco de reservas, o que, 
de acordo com o RGC (Re-
gulamento Geral das Com-
petições) da CBF, contabiliza 
a partida no limite de jogos 
para transferência. Essa pre-

visão, no entanto, não existe 
segundo o REC (Regulamento 
Específico da Série A).

No despacho publicado na 
quinta-feira (4), o procurador-
-geral Ronaldo Piacente man-
teve o entendimento de que 
o Regulamento Específico da 
competição sobrepõe o Re-
gulamento Geral, arquivando 
a denúncia. 

Livre de qualquer punição, 
o Sport segue vivo na briga 
contra o rebaixamento. Com 
30 pontos conquistados em 
30 jogos, o Leão ocupa a 17ª 
posição do Campeonato Bra-
sileiro, e neste sábado (6), às 
20h (de MS), enfrenta o Flu-
minense, no Maracanã. (UOL/
Folhapress)

recuperado da 19ª rodada. 
Perdeu por 2 a 1 e depois do 
jogo permaneceu em Belo 
Horizonte.

Na quinta-feira, o treina-
mento foi realizado no CT do 
Cruzeiro, e posteriormente 
a delegação retornou à ca-
pital gaúcha. O único treina-
mento no CT Presidente Luiz 
Carvalho seria realizado na 
tarde de ontem.

Mancini também promove 
algumas dúvidas no time. 
Jean Pyerre volta de sus-
pensão, mas a boa atuação 
de Campaz deve garantir 
lugar no time. Villasanti, que 

foi sacado ainda no primeiro 
tempo contra o Galo, vive 
incerteza. Vanderson, que 
ficou fora contra os mineiros, 
também poderia voltar. Kan-
nemann, que cumpriu sus-
pensão, é regresso certo.

Enquanto o Internacional 
ocupa o sétimo lugar, com 
41 pontos, e briga para se 
firmar entre os que dispu-
tarão a próxima Liberta-
dores, a batalha do Grêmio 
é outra. O Tricolor está em 
penúltimo, com 26 pontos, 
e mesmo em caso de vi-
tória não deixará a zona 
de rebaixamento.



O Al-Sadd anunciou, na 
manhã de ontem (5), a saída 
do técnico Xavi Hernandéz 
rumo ao Barcelona. O ex-
jogador deve ser anunciado 
pela equipe espanhola, 
onde é considerado ídolo, 
em breve. “A administração 
do Al-Sadd concordou 
com a mudança de Xavi 
para Barcelona após o 
pagamento da cláusula 
de rescisão estipulada no 
contrato. Concordamos em cooperar com o Barcelona no 
futuro. Xavi é uma parte importante da história de Al-Sadd 
e desejamos a ele muito sucesso”, publicou o time do Catar. 
“Xavi nos informou há poucos dias sobre seu desejo de ir 
para Barcelona neste momento específico, em razão da 
fase crítica que o clube de sua cidade está passando, e nós 
entendemos isso e decidimos não ficar em seu caminho”, 
prosseguiu. (UOL/Folhapress)

B2 
Campo Grande-MS | Sábado, 6 de novembro de 2021 ESPORTES

Mato Grosso do Sul foi ouro dos JEBs (Jogos Escolares 
Brasileiros) 2021 no vôlei de praia (Série Ouro), no 
masculino. As finais da competição para atletas de 12 a 14 
anos, com sede no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no 
Rio de Janeiro (RJ), aconteceram na quinta-feira (4). Os 
sul-mato-grossenses Raphael Alexandre Bispo e Rodrigo 
Francisco de Paula, da Escola Estadual Dolor Ferreira de 
Andrade (Campo Grande), bateram os donos da casa, do 
Sistema Elite de Ensino (RJ), por 2 sets a 1 (parciais de 
21x14, 16x21 e 15x6). No feminino, as campo-grandenses 
Ana Beatriz Sanches e Beatriz Sandim, do Colégio Funlec 
Raul Sans de Matos, ficaram com a prata ao perderam 
para a dupla carioca do Elite. O placar foi de 2 sets a 0 
(parciais de 21x12 e 21x9) para o Rio. (Com Fundesporte)

O Corinthians venceu o San Lorenzo, da Argentina, por 
2 a 0 na tarde de quinta-feira (4) pela primeira rodada da 
fase de grupos da Copa Libertadores Feminina. Em jogo 
disputado no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no 
Paraguai, Erika abriu o placar no primeiro tempo e Yasmim 
fechou a conta na segunda etapa. Nos minutos finais, com 
a vitória em mãos, o Corinthians se poupou fisicamente e 
conseguiu sair com os três pontos. Na próxima rodada, o 
Corinthians enfrenta o Nacional, do Uruguai, amanhã (7), 
às 16h30 (de MS), novamente no Estádio Arsenio Erico. Já 
o San Lorenzo encara o Deportivo Capiatá, do Paraguai, no 
mesmo dia e estádio, mas às 18h45. (Do UOL)

Em sorteio realizado na quinta-feira (4), na sede da 
CBF, no Rio de Janeiro (RJ), foram definidos os mandos 
de campo da final da Copa do Brasil 2021. O Atlético-MG 
abrirá o confronto como mandante e o Athletico-PR decide 
a Copa do Brasil dentro de casa. A final da competição 
mais democrática do país está marcada para os dias 12 
e 15 de dezembro. Campeão da Copa do Brasil em 2019, 
o Athletico-PR receberá o Alvinegro das Minas Gerais na 
Arena da Baixada para tentar a conquista do seu segundo 
título no jogo da volta. O Galo foi campeão em 2014 e quer 
abrir a decisão com o pé direito no Mineirão para, assim 
como o Rubro-Negro, somar a segunda taça do torneio em 
sua história. (Do site da CBF)

Mato Grosso do Sul também foi dominante na final do 
basquetebol masculino, na Série Prata, e garantiu o título. 
Para assegurar o ouro, a Escola Presbiteriana Erasmo 
Braga, de Dourados, precisou bater o Colégio Batista Mineiro 
(MG), por 58 a 56. A equipe douradense terminou na nona 
colocação geral, somando-se o desempenho de todas as 
séries/divisões. Os JEBs são organizados pela Confederação 
Brasileira de Desporto Escolar. A delegação de Mato Grosso 
do Sul é coordenada pelo governo do Estado, por intermédio 
da Fundesporte, e conta com apoio do Centro de Referência 
Esportiva de Três Lagoas. (Da Fundesporte)

MS é ouro no vôlei de praia nos JEBs

Timão bate San Lorenzo na Libertadores 

Al-Sadd anuncia saída do técnico Xavi 

Furacão decidirá Copa do Brasil em casa

No basquete, Estado fica em nono lugar

Em MT

Copa Verde

Time de Campo Grande encara principais concorrentes no fim de semana 

Técnico Jorginho tenta ver o copo meio cheio 
depois de empate com o lanterna Chapecoense

Após eliminação, Aquidauanense cita ‘bagagem 
enorme’ adquirida por jogadores do sub-20

Reta final em quadra

Vila Nova postou 
mensagem de apoio 
aos jogadores do 
Aquidauanense após 
classificação na Copa 
Verde, quinta-feira

Lance de ataque do time 
da Capital diante do 
Lucas do Rio Verde-MT, 
quinta-feira, pela 
Superliga C de voleibol

Twitter/Reprodução
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Luciano Shakihama

O time de Campo Grande 
chega à metade final da dis-
puta de seu grupo da Superliga 
C de vôlei invicto, com duas vi-
tórias. No ginásio da Mace, na 
Capital, a equipe comandada 
por Renato Júnior se prepara 
para os dois últimos jogos, jus-
tamente diante dos adversá-
rios considerados mais fortes 
na briga por apenas uma vaga 
para a Superliga B.

Neste sábado (6), às 20h, o 
representante de Mato Grosso 
do Sul recebe o Uberlândia-
-MG, e  domingo (7), no mesmo 
horário, o duelo é com a Neu-
rologia-GO. 

“O Uberlândia/Sada é uma 
das equipes mais fortes, junto 
com o Neurologia. Os dois se 
enfrentam hoje [sexta-feira] à 

noite. Uma partida importante 
para a gente estar assistindo. 
O Uberlândia é uma equipe 
bem coesa, forte, meninos 
novos, mas bem grandes. Essa 
equipe juvenil é a que alimenta 
a equipe principal do Sada. 
São jogadores que já estão 
juntos há um bom tempo”, 
disse o treinador da equipe an-
fitriã, à reportagem, na manhã 
de ontem.

Na abertura do torneio, 
quarta-feira (3), os donos da 
casa superaram o Frutal-MG, 
clube oriundo de projeto social, 
por 3 sets a 0, com parciais de 
25 x 20, 25 x 16 e 25 x 20.

Na quinta-feira, a rivalidade 
com Mato Grosso parece ter 
pesado e, por pouco, os campo-
-grandenses não foram surpre-
endidos pelo time de Lucas do 
Rio Verde. Após cinco sets, a 

Capital manteve a invencibili-
dade ao derrotar os visitantes 
por 3 sets a 2 (20/25, 25/17, 
25/27, 26/24 e 15/13) . “Fizemos 
uma partida de estreia, que 
achei que seria um pouco mais 
nervosa para nós e acabou 
saindo melhor do que o espe-
rado”, comentou Renato Júnior. 

Dia para reorganizar as peças
“Ontem [quinta], a gente 

sentiu muito a partida. Foi 
um jogo bem complicado, onde 
avalio que a gente deixou de 
fazer bastante coisa. Não tiro 
o mérito do Lucas, mas a gente 
tem de apresentar mais para 
poder conseguir as vitórias”, 
analisou o treinador gaúcho.

O desempenho da última 
partida serviu de alerta para 
a comissão técnica do clube 
sul-mato-grossense. “Estamos 

no caminho, temos treino, a 
gente vai organizar a equipe 
novamente, botar a cabeça no 
lugar para ver aonde estão os 
erros para poder saná-los e 
seguir em frente”, falou Re-
nato Júnior, ainda na manhã 
de ontem (5). 

A sexta-feira foi o dia de 
folga na tabela de jogos para 
o Campo Grande. “A gente tem 
um jogo amanhã [hoje] muito 
importante e depois domingo. 
São dois jogos e com duas vitó-
rias, a gente consegue a vaga”, 
acrescentou. A competição 
envolve cinco times em que 
todos jogam entre si. O melhor 
na classificação geral garante 
vaga para a Superliga B.

SERVIÇO: A rodada de sábado e 
de domingo começa às 18h, e o 
ingresso custa R$ 20.

UOL/Folhapress

Em jogo de poucas chances, 
Cuiabá e Chapecoense empa-
taram em 0 a 0 na noite de quinta-
-feira (4), na Arena Pantanal, em 
partida adiantada da 31ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. O téc-
nico Jorginho reconheceu que o 
Dourado deixou de conquistar 
dois pontos contra o time cata-
rinense, lanterna e virtualmente 
rebaixado à Série B da próxima 
temporada. No entanto, o trei-
nador valorizou o ponto somado 
no caminho do Dourado em busca 
da permanência na elite.

“A gente pode não imaginar 
o quanto esse ponto pode ser 
precioso lá na frente. Estamos 
em busca da nossa permanência 
e estamos mais próximos ainda 
que no jogo passado”, destacou o 
treinador do Dourado. Jorginho 
ainda explicou a dificuldade do 
Cuiabá em furar a retranca ad-
versária. 

O time finalizou 14 vezes na 
partida, teve 56% de posse de 
bola, mas nada foi suficiente para 
tirar o zero do placar. “Acredito 
que temos uma equipe que cria 
mais, que consegue, em muitos 
momentos, fazer marcação linha 

alta. Eu tinha falado que seria 
muito difícil, o quanto era im-
portante a gente entrar concen-
trados, compenetrados, porque 
eles iam jogar por uma bola, jogar 
no contra-ataque para aproveitar 
a nossa pressão e o cansaço 
que a gente precisa para se mo-
vimentar. Eles colocaram nove 
jogadores [para defender], ficava 
apenas o atacante na frente das 
nossas duas linhas. Isso difi-
cultou muito”, disse.

O time mato-grossense 
ocupou o campo dos catari-
nenses na maior parte do tempo, 
mas teve dificuldades para se 

livrar da marcação adversária.  
No segundo tempo, o Cuiabá 
pressionou no início e depois 
mudou a estratégia. Passou a 
ceder campo para tentar forçar 
a saída da Chape e, assim, ter 
espaço para atacar. Contudo, a 
Chape reforçou a retranca com 
duas trocas no meio.

Com o resultado, o time mato-
-grossense subiu uma colocação 
e segue no G10, com 39 pontos. 
Já os catarinenses seguiram na 
lanterna, com 14 pontos. Amanhã 
(7), às 19h30 (de MS), o Cuiabá 
visitará o Ceará no Castelão. 
(Com site ge)

A goleada por 7 a 0 sofrida 
pelo Aquidauanense diante do 
Vila Nova-GO, mais do que 
esperada, retratou o nível 
de um time formado por jo-
gadores sub-20, cujo futebol 
profissional se encontra na 
Série D, contra um clube que 
joga a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. O resultado 
da noite de quinta-feira (4), 
no Estádio OBA, em Goiânia, 
eliminou a última equipe sul-
-mato-grossense em atividade 
na temporada do futebol na-
cional. Assim, o Tigrão segue 
com seu favoritismo na Copa 
Verde, e terá pela frente o Nova 
Mutum-MT, pelas semifinais 
do torneio.

Na manhã de ontem, por 
telefone, o técnico Mauro Ma-
rino enalteceu seu grupo de 
atletas ao ser questionado 
sobre a participação na Copa 
Verde. “Foi positivo, brigamos 
até o último minuto, ontem 
[quinta] à noite, com o Vila 
Nova. Independente do placar, 
mas os guris lutaram até o 
fim. Sabíamos da diferença, 

da dificuldade de enfrentar 
aquela equipe, que é uma 
potência na Série B. Serviu 
de experiência, uma bagagem 
enorme que vai ajudar na 
formação dos nossos atletas”, 
disse o treinador do Azulão, à 
reportagem, enquanto seguia 
já de Campo Grande rumo a 
Aquidauana. 

Mauro Marino afirma que a 
ida do Jonatan para o Atlético-

-GO, clube que joga a Série A, 
é um ponto positivo. “Já é o 
fruto desse trabalho que ini-
ciamos em maio. Tem outros 
jogadores também que des-
pertaram interesse em outros 
clubes do Brasil. A gente fica 
muito feliz por este momento, 
pelo trabalho que está sendo 
realizado.” 

Depois da campanha his-
tórica na Copa Verde, elimi-

nado nas quartas de final, 
após passar pelo Gama-DF e 
Atlético-AC, o Aquidauanense 
se volta ao Estadual Sub-20, 
competição que foi sempre 
tratada como prioridade. “Já 
viramos a chave, no vestiário 
mesmo, a gente conversou com 
os meninos, tranquilizamos e 
agradecemos pelo empenho na 
Copa Verde”, disse o técnico, 
preocupado com o lado emo-
cional de seus comandados.

“Agora, o foco volta para os 
duelos que vamos ter daqui 
para a frente. O próximo é do-
mingo (7), com o Três Lagoas 
[jogo da volta das quartas de 
final]. Buscar uma vaga na 
Copa São Paulo, que vai dar 
visibilidade como a Copa Verde 
deu aos meninos, para que a 
gente possa fazer novas reve-
lações e negociações para ou-
tros clubes e mantendo a base 
para a equipe profissional da 
Série A do Estadual.” No fim 
de semana, o Azulão joga em 
casa e com a vantagem de, na 
ida, ter goleado o adversário 
três-lagoense por 5 a 0. (LS)

Superliga C
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Catolicismo

França

No apagar das luzes

Freira franciscana é primeira 
mulher “número dois” do Vaticano

Ex-segurança de Macron é condenado por agressão a manifestantes

Parlamento 
de Portugal 
aprova nova lei 
da eutanásia

Imagem do Parlamento 
de Portugal durante 
sessão que aprovou 
a despenalização 
da eutanásia

Papa Francisco 
tem tentado dar 
visibilidade às 
mulheres na Igreja

Twitter/Reprodução

Vatican Media

A Justiça francesa condenou 
ontem (5) a três anos de prisão 
– dois deles suspensos – um 
ex-guarda-costas do presidente 
francês, Emmanuel Macron, por 
agredir manifestantes durante 
um protesto no dia 1º de maio de 
2018. Ele também terá de pagar 
uma multa de 500 euros (o equi-
valente a R$ 3.200).

O tribunal disse que Ale-
xandre Benalla, 30, agiu com 
“um sentimento de impunidade e 
onipotência”, disse uma repórter 
da franceinfo presente no julga-
mento. Ele também foi conside-
rado culpado de uso fraudulento 
de passaportes diplomáticos e de 
porte ilegal de arma.

“O senhor foi investido de um 

certo poder por conta de suas 
funções”, declarou a presidente 
do tribunal, Isabelle Prévost-Des-
prez, ao proferir a sentença. “O 
senhor traiu a confiança deposi-
tada por essa nomeação.”

Segundo ela, a condenação 
se justifica pela “gravidade 
dos numerosos fatos e pelas 
missões que ele cumpria, que 

exigiam rigor e comporta-
mento exemplar”.

Benalla cumprirá pena de 
um ano em casa com uma pul-
seira eletrônica, disse a mídia, 
incluindo a BFM TV. Em um 
episódio que se transformou em 
um dos mais graves desafios à 
gestão de Macron, Benalla foi fil-
mado agredindo manifestantes 

durante os protestos do Dia do 
Trabalho quando acompanhava 
a polícia. No vídeo publicado 
pelo jornal “Le Monde”, ele 
agarra e arrasta uma mulher 
pelo chão e pisa em um homem 
desarmado. A falta de transpa-
rência da gestão Macron na di-
vulgação do caso e na imposição 
de medidas disciplinares contra 

o funcionário público gerou uma 
forte crise no governo.

O veredicto sobre o escân-
dalo que, junto com os protestos 
sociais dos “coletes amarelos”, 
abalou a primeira parte do man-
dato do presidente liberal, vem 
meses antes das eleições presi-
denciais marcadas para abril de 
2022. (Folhapress)

Adão Silva, representante 
do maior partido da opo-
sição, o PSD (centro-direita), 
afirmou que o projeto foi apre-
sentado “na 25ª hora, em um 
momento em que está à vista 
o fim da atual legislatura”. Se-
gundo o deputado, não havia 
condições de rigor e sereni-
dade para a aprovação da 
lei. A proposta segue agora 
para o Palácio de Belém. Para 
entrar em vigor, precisa ser 
sancionada pelo presidente 
da República.

A declaração de inconsti-
tucionalidade da lei anterior 
aconteceu justamente após o 
texto chegar às mãos do chefe 
de Estado. O fato de Marcelo 
Rebelo de Sousa ser católico 
praticante levantou dúvidas, 
desde o começo da discussão, 
sobre sua disposição para 
sancionar uma lei que auto-
riza a interrupção da vida.

Ex-professor de direito 
constitucional, ele optou pela 
via jurídica. Em vez do veto 
político, pediu uma análise 
da lei ao Tribunal Constitu-
cional. Embora tenha pedido 
que a corte se pronunciasse 
apenas sobre o caráter “ex-
cessivamente indeterminado” 
das regras que garantiriam o 
acesso à eutanásia, o tribunal 
foi bem além desses pontos 
em suas considerações.

Mesmo sem terem sido 
questionados diretamente, 
os magistrados optaram por 
abordar a questão funda-
mental da lei: o direito de 
pedir a interrupção da pró-
pria vida. “O direito à vida 
não pode se transfigurar num 
dever de viver em qualquer 
circunstância”, decidiram os 
juízes, no que foi interpretado 
como uma abertura a um novo 
texto sobre a eutanásia. 

Projeto apresentado na 
‘25ª hora’, diz oposição

Por RTP/Ag. Brasil

O papa Francisco nomeou 
secretária-geral da Gover-
nação do Estado da Cidade 
do Vaticano a freira francis-
cana e cientista política Ra-
ffaella Petrini, que se tornou 
a primeira mulher a ocupar 
o cargo de “número dois” do 
Vaticano.

Petrini, de 52 anos, que 
até agora era funcionária da 
Congregação para a Evan-
gelização dos Povos, nasceu 
em Roma e pertence à Con-
gregação das Irmãs Fran-
ciscanas da Eucaristia. É 
licenciada em ciências polí-
ticas pela Universidade In-

ternacional Livre de Guido 
Carli e doutorada pela Pon-
tifícia Universidade de San 
Tommaso d’Aquino, onde 
atualmente é professora de 
Economia do Bem-Estar e 
Sociologia dos Processos 
Econômicos.

O papa Francisco tem 
dado visibilidade ao trabalho 
das mulheres na Igreja e, 
em agosto, escolheu seis 
como especialistas leigas do 
Conselho de Economia. Uma 
delas, a professora Char-
lotte Kreuter-Kirchhof, foi 
nomeada vice-coordenadora 
desse conselho em setembro.

Também em agosto, Fran-
cisco nomeou várias mu-

lheres cientistas para a Pon-
tifícia Academia de Ciências, 
incluindo Emmanuelle Marie 
Charpentier, fundadora e 
diretora da Unidade Max 
Planck para a Ciência de Pa-
tógenos, em Berlim, e Prêmio 
Nobel de Química 2020.

Outra nomeada foi Donna 
Theo Strickland, professora 
de física ótica do Departa-
mento de Física e Astro-
nomia da Universidade de 
Waterloo e vencedora do 
Prêmio Nobel de Física 2018 
por ter inventado, em 1985, 
com Gérard Mourou, uma 
tecnologia de laser usada 
atualmente em milhões de 
cirurgias oculares.

Parlamentares se apressaram em 
pautar proposta antes das eleições 
legislativas, previstas para janeiro
Giuliana Miranda
Folhapress

Prestes a ser dissolvido, 
uma vez que as eleições legis-
lativas foram antecipadas e 
serão realizadas em 30 de ja-
neiro, o Parlamento de Portugal 
correu para aprovar uma nova 
lei de descriminalização da 
eutanásia. O projeto foi chan-
celado pelos deputados ontem 
(5) com 138 votos a favor, 84 
contra e 5 abstenções. 

O texto atual é uma versão 
adaptada de um projeto an-
terior de despenalização da 
morte medicamente assistida 
aprovado pelos deputados em 
janeiro, mas que acabou clas-
sificado como inconstitucional 
pela mais alta corte do sistema 
judicial português, o TC (Tri-
bunal Constitucional).

Para os magistrados, o pro-
blema não era a questão da 
interrupção da vida em si, mas 

a definição pouco clara sobre 
os critérios para permitir a 
eutanásia. Logo após a decisão 
da corte, em março, os partidos 
que viabilizaram a aprovação 
inicial da lei se juntaram para 
contornar as questões indi-
cadas pela corte.

“O expurgo das inconstitu-
cionalidades decorreu de uma 
análise cuidadosa e exaustiva 
do acórdão [do TC], do caminho 
apontado pelo mesmo em 
termos de direito comparado. 
Assim foi possível densificar os 
conceitos e ir ao encontro dos 
obstáculos de natureza jurí-
dico-constitucional apontados”, 
afirmou a deputada socialista e 
jurista Isabel Moreira, uma das 
principais responsáveis pela 
redação do texto.

Os parlamentares optaram 
por uma solução que segue 
o modelo da lei da eutanásia 
aprovada na Espanha, acres-
centando, já no começo do 

texto, uma lista de definições 
que clarifica conceitos-chave, 
como “lesão definitiva de gravi-
dade extrema” e “doença grave 
ou incurável”.

Regras bastante restritivas
As regras e as balizas para 

a eutanásia são essencialmente 
as apresentadas na legislação 
anterior. Ou seja, embora a 
morte medicamente assistida 
tenha sido descriminalizada, 
há regras bastante restritivas 
para a utilização do mecanismo. 
Somente pessoas com mais de 
18 anos, que precisam ser por-
tugueses ou estrangeiros com 
residência legal em Portugal, 
podem recorrer à eutanásia.

Da mesma forma, apenas 
pacientes em situação de so-
frimento intolerável, com lesão 
definitiva grave ou doença in-
curável e fatal podem recorrer 
ao procedimento, que continua 

não elegível para quem tem 
doenças mentais.

Costurado ao longo dos úl-
timos meses, o novo texto teve 
sua apresentação acelerada 
após a confirmação da repro-
vação do Orçamento português 
para 2022 e a decorrente dis-
solução da Assembleia da Re-
pública. A futura composição 
política do Parlamento após o 
pleito ainda é incerta.

Em 2018, em uma legislatura 
com menos deputados de es-
querda, um projeto de lei sobre 
eutanásia fora rejeitado com 
apenas cinco votos de diferença. 
Agora, a apresentação e a vo-
tação, feita de maneira acele-
rada, foi criticada por alguns de-
putados, sobretudo de legendas 
de direita, que, durante debate 
na quinta (4), dispararam acu-
sações contra parlamentares 
de esquerda, favoráveis à apro-
vação da proposta.
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Catolicismo

França

No apagar das luzes

Freira franciscana é primeira 
mulher “número dois” do Vaticano

Ex-segurança de Macron é condenado por agressão a manifestantes

Parlamento 
de Portugal 
aprova nova lei 
da eutanásia

Imagem do Parlamento 
de Portugal durante 
sessão que aprovou 
a despenalização 
da eutanásia

Papa Francisco 
tem tentado dar 
visibilidade às 
mulheres na Igreja

Twitter/Reprodução

Vatican Media

A Justiça francesa condenou 
ontem (5) a três anos de prisão 
– dois deles suspensos – um 
ex-guarda-costas do presidente 
francês, Emmanuel Macron, por 
agredir manifestantes durante 
um protesto no dia 1º de maio de 
2018. Ele também terá de pagar 
uma multa de 500 euros (o equi-
valente a R$ 3.200).

O tribunal disse que Ale-
xandre Benalla, 30, agiu com 
“um sentimento de impunidade e 
onipotência”, disse uma repórter 
da franceinfo presente no julga-
mento. Ele também foi conside-
rado culpado de uso fraudulento 
de passaportes diplomáticos e de 
porte ilegal de arma.

“O senhor foi investido de um 

certo poder por conta de suas 
funções”, declarou a presidente 
do tribunal, Isabelle Prévost-Des-
prez, ao proferir a sentença. “O 
senhor traiu a confiança deposi-
tada por essa nomeação.”

Segundo ela, a condenação 
se justifica pela “gravidade 
dos numerosos fatos e pelas 
missões que ele cumpria, que 

exigiam rigor e comporta-
mento exemplar”.

Benalla cumprirá pena de 
um ano em casa com uma pul-
seira eletrônica, disse a mídia, 
incluindo a BFM TV. Em um 
episódio que se transformou em 
um dos mais graves desafios à 
gestão de Macron, Benalla foi fil-
mado agredindo manifestantes 

durante os protestos do Dia do 
Trabalho quando acompanhava 
a polícia. No vídeo publicado 
pelo jornal “Le Monde”, ele 
agarra e arrasta uma mulher 
pelo chão e pisa em um homem 
desarmado. A falta de transpa-
rência da gestão Macron na di-
vulgação do caso e na imposição 
de medidas disciplinares contra 

o funcionário público gerou uma 
forte crise no governo.

O veredicto sobre o escân-
dalo que, junto com os protestos 
sociais dos “coletes amarelos”, 
abalou a primeira parte do man-
dato do presidente liberal, vem 
meses antes das eleições presi-
denciais marcadas para abril de 
2022. (Folhapress)

Adão Silva, representante 
do maior partido da opo-
sição, o PSD (centro-direita), 
afirmou que o projeto foi apre-
sentado “na 25ª hora, em um 
momento em que está à vista 
o fim da atual legislatura”. Se-
gundo o deputado, não havia 
condições de rigor e sereni-
dade para a aprovação da 
lei. A proposta segue agora 
para o Palácio de Belém. Para 
entrar em vigor, precisa ser 
sancionada pelo presidente 
da República.

A declaração de inconsti-
tucionalidade da lei anterior 
aconteceu justamente após o 
texto chegar às mãos do chefe 
de Estado. O fato de Marcelo 
Rebelo de Sousa ser católico 
praticante levantou dúvidas, 
desde o começo da discussão, 
sobre sua disposição para 
sancionar uma lei que auto-
riza a interrupção da vida.

Ex-professor de direito 
constitucional, ele optou pela 
via jurídica. Em vez do veto 
político, pediu uma análise 
da lei ao Tribunal Constitu-
cional. Embora tenha pedido 
que a corte se pronunciasse 
apenas sobre o caráter “ex-
cessivamente indeterminado” 
das regras que garantiriam o 
acesso à eutanásia, o tribunal 
foi bem além desses pontos 
em suas considerações.

Mesmo sem terem sido 
questionados diretamente, 
os magistrados optaram por 
abordar a questão funda-
mental da lei: o direito de 
pedir a interrupção da pró-
pria vida. “O direito à vida 
não pode se transfigurar num 
dever de viver em qualquer 
circunstância”, decidiram os 
juízes, no que foi interpretado 
como uma abertura a um novo 
texto sobre a eutanásia. 

Projeto apresentado na 
‘25ª hora’, diz oposição

Por RTP/Ag. Brasil

O papa Francisco nomeou 
secretária-geral da Gover-
nação do Estado da Cidade 
do Vaticano a freira francis-
cana e cientista política Ra-
ffaella Petrini, que se tornou 
a primeira mulher a ocupar 
o cargo de “número dois” do 
Vaticano.

Petrini, de 52 anos, que 
até agora era funcionária da 
Congregação para a Evan-
gelização dos Povos, nasceu 
em Roma e pertence à Con-
gregação das Irmãs Fran-
ciscanas da Eucaristia. É 
licenciada em ciências polí-
ticas pela Universidade In-

ternacional Livre de Guido 
Carli e doutorada pela Pon-
tifícia Universidade de San 
Tommaso d’Aquino, onde 
atualmente é professora de 
Economia do Bem-Estar e 
Sociologia dos Processos 
Econômicos.

O papa Francisco tem 
dado visibilidade ao trabalho 
das mulheres na Igreja e, 
em agosto, escolheu seis 
como especialistas leigas do 
Conselho de Economia. Uma 
delas, a professora Char-
lotte Kreuter-Kirchhof, foi 
nomeada vice-coordenadora 
desse conselho em setembro.

Também em agosto, Fran-
cisco nomeou várias mu-

lheres cientistas para a Pon-
tifícia Academia de Ciências, 
incluindo Emmanuelle Marie 
Charpentier, fundadora e 
diretora da Unidade Max 
Planck para a Ciência de Pa-
tógenos, em Berlim, e Prêmio 
Nobel de Química 2020.

Outra nomeada foi Donna 
Theo Strickland, professora 
de física ótica do Departa-
mento de Física e Astro-
nomia da Universidade de 
Waterloo e vencedora do 
Prêmio Nobel de Física 2018 
por ter inventado, em 1985, 
com Gérard Mourou, uma 
tecnologia de laser usada 
atualmente em milhões de 
cirurgias oculares.

Parlamentares se apressaram em 
pautar proposta antes das eleições 
legislativas, previstas para janeiro
Giuliana Miranda
Folhapress

Prestes a ser dissolvido, 
uma vez que as eleições legis-
lativas foram antecipadas e 
serão realizadas em 30 de ja-
neiro, o Parlamento de Portugal 
correu para aprovar uma nova 
lei de descriminalização da 
eutanásia. O projeto foi chan-
celado pelos deputados ontem 
(5) com 138 votos a favor, 84 
contra e 5 abstenções. 

O texto atual é uma versão 
adaptada de um projeto an-
terior de despenalização da 
morte medicamente assistida 
aprovado pelos deputados em 
janeiro, mas que acabou clas-
sificado como inconstitucional 
pela mais alta corte do sistema 
judicial português, o TC (Tri-
bunal Constitucional).

Para os magistrados, o pro-
blema não era a questão da 
interrupção da vida em si, mas 

a definição pouco clara sobre 
os critérios para permitir a 
eutanásia. Logo após a decisão 
da corte, em março, os partidos 
que viabilizaram a aprovação 
inicial da lei se juntaram para 
contornar as questões indi-
cadas pela corte.

“O expurgo das inconstitu-
cionalidades decorreu de uma 
análise cuidadosa e exaustiva 
do acórdão [do TC], do caminho 
apontado pelo mesmo em 
termos de direito comparado. 
Assim foi possível densificar os 
conceitos e ir ao encontro dos 
obstáculos de natureza jurí-
dico-constitucional apontados”, 
afirmou a deputada socialista e 
jurista Isabel Moreira, uma das 
principais responsáveis pela 
redação do texto.

Os parlamentares optaram 
por uma solução que segue 
o modelo da lei da eutanásia 
aprovada na Espanha, acres-
centando, já no começo do 

texto, uma lista de definições 
que clarifica conceitos-chave, 
como “lesão definitiva de gravi-
dade extrema” e “doença grave 
ou incurável”.

Regras bastante restritivas
As regras e as balizas para 

a eutanásia são essencialmente 
as apresentadas na legislação 
anterior. Ou seja, embora a 
morte medicamente assistida 
tenha sido descriminalizada, 
há regras bastante restritivas 
para a utilização do mecanismo. 
Somente pessoas com mais de 
18 anos, que precisam ser por-
tugueses ou estrangeiros com 
residência legal em Portugal, 
podem recorrer à eutanásia.

Da mesma forma, apenas 
pacientes em situação de so-
frimento intolerável, com lesão 
definitiva grave ou doença in-
curável e fatal podem recorrer 
ao procedimento, que continua 

não elegível para quem tem 
doenças mentais.

Costurado ao longo dos úl-
timos meses, o novo texto teve 
sua apresentação acelerada 
após a confirmação da repro-
vação do Orçamento português 
para 2022 e a decorrente dis-
solução da Assembleia da Re-
pública. A futura composição 
política do Parlamento após o 
pleito ainda é incerta.

Em 2018, em uma legislatura 
com menos deputados de es-
querda, um projeto de lei sobre 
eutanásia fora rejeitado com 
apenas cinco votos de diferença. 
Agora, a apresentação e a vo-
tação, feita de maneira acele-
rada, foi criticada por alguns de-
putados, sobretudo de legendas 
de direita, que, durante debate 
na quinta (4), dispararam acu-
sações contra parlamentares 
de esquerda, favoráveis à apro-
vação da proposta.

B4 
Campo Grande-MS | Sábado, 6 de novembro de 2021 GERAL

Tragédia

Para tentar fazer andar as 
reparações, estão em andamento 
negociações para a repactuação do 
acordo inicial feito após a tragédia

Seis anos depois, reparação por tragédia Seis anos depois, reparação por tragédia 
em Mariana tem 85 mil ações na Justiçaem Mariana tem 85 mil ações na Justiça

Leonardo Augusto
Folhapress

Seis anos depois do rom-
pimento da barragem de 
Fundão, em Mariana (Minas 
Gerais), um emaranhado de 
85 mil processos trava repara-
ções sociais, econômicas e am-
bientais que deveriam ter sido 
feitas por causa da tragédia.

As ações são por indeni-
zações a atingidos, realização 
de obras de infraestrutura em 
municípios afetados pela lama 
que desceu da barragem e de 
projetos para recuperação de 
cursos d’água e de florestas. Por 
falta de acordo entre as partes, 
tudo foi parar na Justiça.

O rompimento da barragem 
da Samarco – uma joint ven-
ture entre outras duas minera-
doras, a Vale e a BHP Billiton 
– aconteceu em 5 de novembro 
de 2015. Dezenove pessoas 
morreram na tragédia.

Um distrito, o de Bento Ro-
drigues, foi destruído pela lama, 
que atingiu o Rio Doce em todo 
o seu percurso de Minas até a 
foz, em Regência, localidade do 
município de Linhares, no Espí-
rito Santo. O litoral do estado 
também foi afetado.

Entre os atingidos pela tra-
gédia que lutam para tentar 
receber o que acredita ser justo 
está o ex-morador de Bento 
Rodrigues Paulo César Mendes, 
52, que trabalhava como pro-
dutor rural. Paulo recebeu uma 
indenização por danos morais, 
mas tenta na Justiça receber 
por horas paradas de um trator 
que usava para produzir.

“Era do meu pai, que morreu. 
Mas eu usava”, disse o ex-
-morador do distrito destruído 
pela lama. Por ainda não ter 
conseguido provar que o trator 
era seu, disse o ex-produtor 
rural, a ação está parada.

Ele espera ainda a mu-
dança para sua casa no novo 
distrito de Bento Rodrigues, 
cuja construção também está 
a cargo da Renova.

Tentativas de acelerar
Para tentar fazer andar 

as reparações, estão em an-
damento negociações para a 
repactuação do acordo ini-
cial feito entre a União, os 
governos de Minas e do Es-
pírito Santo, as mineradoras, 
as defensorias públicas e os 
Ministérios Públicos.

Nicola Pamplona
Folhapress

Impactada pelas duas 
grandes tragédias com bar-
ragens de mineração que 
ocorreram em Minas Gerais 
nos últimos anos, Mariana 
(MG) viu disparar sua arreca-
dação com os royalties sobre 
a produção mineral em 2021.

De acordo com dados da 
ANM (Agência Nacional de 
Mineração), a cidade já ar-
recadou R$ 347,2 milhões no 

ano, o dobro do valor regis-
trado em 2019. A alta reflete 
a retomada das operações e a 
escalada do preço do minério 
no mercado internacional.

Mesmo com as operações 
ainda longe da capacidade 
total, a receita de 2021 é 
quase três vezes a verifi-
cada em 2015, antes do rom-
pimento da barragem do 
Fundão em 5 de novembro 
daquele ano, operada pela Sa-
marco, mesmo considerando 
a inflação do período.

Após a tragédia que deixou 
19 mortos e um rastro de 
destruição, a Samarco foi obri-
gada a paralisar as operações 
no Complexo de Germano, 
onde estava a barragem que 
se rompeu.

A Vale, que divide o con-
trole da empresa com a 
BHP Billiton, também teve 
de suspender operações no 
município em 2019, após 
a tragédia de Brumadinho 
(MG), que deixou 272 mortos 
e levou a um reforço na polí-

tica nacional de segurança de 
barragens.

“Foi realmente bem trá-
gico esse período. Tivemos 
que cortar não só na carne, 
mas no músculo”, diz o se-
cretário de Planejamento, Su-
primentos e Transparência 
do município, Marlon Figuei-
redo. “Mas agora temos um 
novo horizonte.”

Em paralelo à perda de ar-
recadação com a suspensão 
das operações, a cidade viu 
aumentar a pressão sobre as 

despesas, já que a queda da 
renda empurrou famílias que 
antes tinham plano de saúde 
ou pagavam escola particular 
para os serviços públicos.

Com a recuperação da 
receita, diz Figueiredo, foi 
possível adotar medidas 
para suavizar os impactos 
da pandemia na economia 
municipal e retomar investi-
mentos, que ficaram pratica-
mente zerados no período de 
restrições às atividades das 
mineradoras.

muito burocrática”, afirma o 
procurador-geral do Espírito 
Santo, Jasson Hibner Amaral.

Ele afirma que decisões que 
já tinham sido tomadas entre 
as partes dentro do processo 
de reparação foram levadas à 
Justiça pela Renova.

“Não estou fazendo uma 
crítica apenas à fundação, 
mas ela judicializou muitas 
questões (...). Então, ao invés 
de atingirmos o objetivo, que 
era restaurar a dignidade de 
atingidos, restaurar econo-
micamente regiões atingidas, 
restaurar o meio ambiente, a 
questão virou uma espécie de 
guerra de pareceres”, avaliou.

O procurador disse ser ne-
cessário um novo modelo para 
reparação da tragédia, mas 

afirmou que ainda não há 
uma definição de qual seria o 
formato ideal.

Um dos pontos que o pro-
curador julgou serem modifi-
cados é quanto ao gerencia-
mento de recursos da repa-
ração para a área da saúde. 
“Por exemplo, o fortalecimento 
do serviço público de saúde. Se 
houve adoecimento de pessoas 
por conta da contaminação 
da água, a gente entende que 
pode reforçar a estrutura de 
unidades de saúde”, apontou.

Em Minas Gerais, a ava-
liação do governo é de que a 
Renova fez muito pouco no 
processo de reparação. “As 
pessoas não foram devida-
mente indenizadas, ações am-
bientais estão muito atrasadas 

e os municípios não receberam 
praticamente nada”, apontou 
a secretária de Planejamento 
do estado, Luísa Barreto.

Outro lado
Segundo a Renova, os mu-

nicípios mineiros e capixabas 
impactados pelo rompimento 
da barragem de Fundão têm à 
disposição R$ 370 milhões em 
recursos compensatórios para 
estrutura das redes de atenção 
à saúde e para assegurar a 
integralidade do cuidado e da 
assistência médica aos atin-
gidos e à população em geral.

Conforme a nota da fun-
dação, parte dos recursos, 
cerca de R$ 150 milhões, foi 
depositada em juízo no dia 20 
de setembro. “Os recursos de 
caráter compensatório, desem-
bolsados antes e durante a pan-
demia causada pelo novo coro-
navírus, representam no médio 
e longo prazo investimentos em 
ações estruturantes na área 
de saúde para as comunidades 
atingidas”, disse o texto.

O ideal para o governo de 
Minas, conforme a secretária, 
é o fechamento de um novo 

acordo nos moldes do acertado 
com a Vale pela tragédia de 
Brumadinho, em que a dis-
tribuição dos recursos fica a 
cargo do estado. “É um modelo 
que permite uma reparação 
mais ágil”, disse Barreto.

No acordo feito para Ma-
riana não há uma previsão 
do total de recursos a serem 
gastos na reparação. Já no 
de Brumadinho, há uma es-
pécie de piso de R$ 37 bilhões 
para reparação – ele pode ser 
maior, mas não menor.

A Renova afirmou ainda que, 
atendendo a um TTAC (Termo 
de Transação e de Ajustamento 
de Conduta), trabalha na exe-
cução de uma série de ações 
e medidas necessárias à repa-
ração dos municípios atingidos 
pelo rompimento da barragem.

Sobre as 85 mil ações na 
Justiça envolvendo reparação 
pela tragédia de Mariana, a 
Renova afirmou que está pre-
visto que qualquer situação 
que não possa ser resolvida 
pelas partes signatárias no 
acordo original ou que seja 
objeto de divergência de in-
terpretação deverá ser enca-
minhada à Justiça.

A BHP, por nota, disse 
que sempre esteve presente 
em todas as tratativas que 
buscam acordos judiciais e 
extrajudiciais para dar ce-
leridade ao processo de re-
paração. Afirmou ainda que 
tem participado ativamente 
das discussões de repactuação 
intermediadas pelo CNJ, “que 
buscam acelerar ações que ga-
rantam uma reparação justa e 
integral aos impactados”.

A Samarco, também por 
nota, disse reafirmar seu com-
promisso com a reparação de 
danos e que, até o momento, 
foram indenizadas mais de 336 
mil pessoas, “tendo sido desti-
nados mais de R$ 15,57 bilhões 
para ações executadas pela 
Fundação Renova”. A Vale não 
retornou contato.

No mesmo período, município viu arrecadação com minério disparar

As conversas atuais entre 
as diversas partes têm interme-
diação do CNJ (Conselho Na-
cional de Justiça), autor do cál-
culo sobre o número de ações na 
justiça envolvendo a tragédia.

Coordenador da força-tarefa 
do MPF (Ministério Público Fe-
deral) em Minas Gerais que 
trata da reparação pela tra-
gédia de Mariana, o procurador 
Carlos Bruno Ferreira da Silva 
afirmou que o grande número 
de ações na Justiça foi o que 
levou a discussão para o CNJ.

Não há um prazo para que 
as negociações sejam conclu-
ídas, mas Silva disse esperar 
um novo acerto ainda no pri-
meiro semestre de 2022. Até o 
momento foram três rodadas 
de negociações, que come-
çaram em setembro.

O pacto fechado depois da 
tragédia deixou nas mãos de 
uma fundação, a Renova –
criada pelas mineradoras – a 
aplicação de recursos repas-
sados pelas empresas para o 
andamento das reparações. 
A fundação afirma ter gasto 
até agora R$ 15,5 bilhões com 
indenizações, obras e projetos.

Insatisfação para todos os lados
Os governos de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, 
porém, dizem que não estão 
satisfeitos com o andamento 
das reparações e querem 
passar a ter maior autonomia 
para aplicação de recursos.

“Estamos numa mesa de 
repactuação perante o CNJ. 
Vamos tentar fazer uma re-
modelagem daquela pactuação 
inicial, porque se mostrou 

As pessoas não foram 
devidamente indenizadas, 
ações ambientais estão 
muito atrasadas e os 
municípios não receberam 
praticamente nada
Luísa Barreto, secretária de Planejamento de MG
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aos 70 anos de idade.
O projeto está a cinco anos parado, por falta de um 

espaço. Muitas doações não podem ser recebidas pela 
instituição porque o escritório administrativo 

funciona dentro da casa da Ilza. “Precisamos 
oferecer um espaço para a comunidade. 
Promovemos a transformação e inclusão 
social e precisamos de apoio.”

 O grupo tem se destacado na cena local 
mesmo sem incentivo, apenas pelo esforço. 
Uma coletânea foi gravada, proporcionando 
a oportunidade para músicos de baixa 
renda entrarem em um estúdio, gravando 
uma música. Ilza questiona também a falta 
de remuneração quando grandes eventos 
de músicas tradicionais são realizados 

aqui no Estado, afirmando que “convidam 
músicos de fora, oferecendo remuneração, 

mas nós temos de nos apresentar de graça, isso 
porque somos idosos?”.

O grupo quer crescer ainda mais, proporcionando 
acesso à cultura por meio da música, do teatro e 
do artesanato. “Isso não foi pensado, foi natural, 
mas olha o tamanho que conseguimos atingir. 
São muitas pessoas que podem se beneficiar 
com o nosso trabalho, basta o incentivo para 
isso e acredito que vamos conseguir e assim que 
isso acontecer daremos início imediatamente às 
nossas oficinas.” 

Para conhecer mais sobre a instituição e 
contratar os músicos é possível entrar em 
contato com Ilza por meio dos telefones (67) 
99176-4646 ou (67) 99263-3683.

Importante 
para a 
inclusão social, 
instituição 
cultural busca 
apoio para 
seguir em frente
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aos 70 anos de idade.
O projeto está a cinco anos parado, por falta de um 

espaço. Muitas doações não podem ser recebidas pela 
instituição porque o escritório administrativo 

funciona dentro da casa da Ilza. “Precisamos 
oferecer um espaço para a comunidade. 
Promovemos a transformação e inclusão 

aqui no Estado, afirmando que “convidam 
músicos de fora, oferecendo remuneração, 

mas nós temos de nos apresentar de graça, isso 
porque somos idosos?”.

O grupo quer crescer ainda mais, proporcionando 
acesso à cultura por meio da música, do teatro e 
do artesanato. “Isso não foi pensado, foi natural, 
mas olha o tamanho que conseguimos atingir. 
São muitas pessoas que podem se beneficiar 
com o nosso trabalho, basta o incentivo para 
isso e acredito que vamos conseguir e assim que 
isso acontecer daremos início imediatamente às 
nossas oficinas.” 

Para conhecer mais sobre a instituição e 
contratar os músicos é possível entrar em 
contato com Ilza por meio dos telefones (67) 
99176-4646 ou (67) 99263-3683.

Raízes
Beatriz Magalhães

Mesmo sem estrutura física, a Instituição Cultural 
Origem e Raízes continua atuando com cerca de 250 
pessoas ativas no bairro Estrela do Sul. O projeto, 
que nasceu de forma espontânea junto ao amor 
pela música e pelo acolhimento de Ilza Feitoza 
Nogueira, espera conquistar um espaço físico 
para chamar de seu e acolher a comunidade 
com incentivo à cultura por meio de aulas 
gratuitas de música e artesanato.

Saindo de um forte quadro depressivo, 
Ilza reencontrou a vida junto à 
comunidade onde vivia, por meio da 
música. Com a sanfona no peito, ela 
reuniu um grupo de músicos idosos, 
que, mesmo diante das dificuldades 
encontradas na idade avançada, 
sabiam do valor e da importância 
da música para uma vida mais leve. 
“Por volta de 2010 eu estive em crise 
severa, precisei ficar até internada 
em um sanatório por cerca de 20 dias, 
eu nem me lembrava quem eu era, isso 
tudo por excesso de trabalho. Eu tive uma 
depressão muito forte até que um médico me 
fez relembrar da minha paixão pela música e 
eu voltei a pegar a minha sanfona”, conta Ilza, 
idealizadora do projeto.

Música no berço
Ilza é autodidata e aprendeu a tocar sua sanfona 

assistindo aos irmãos mais velhos. Ela conta que 
observava a posição dos dedos e os movimentos 
que os irmãos faziam e então pegava o instrumento, 
ainda criança, e se arriscava com as notas musicais. 
“Eu aprendi a tocar com 13 anos. Meu pai era violeiro 
e todos os meus irmãos sabiam tocar instrumentos. 
Minha infância foi regada a música, eu cresci no meio 
disso. Depois de adulta e casada eu deixei a sanfona 
de lado, fui servidora pública por 42 anos e só voltei a 
abraçar a sanfona depois de aposentada e sofrer com 
a depressão”, relembra.

Sem espaço
Hoje o grupo busca por um espaço físico para poder 

oferecer aulas de música para a comunidade local, além 
de cursos de teatro e artesanato. “Mesmo desativado, 
durante a pandemia reunimos cerca de 130 cestas básicas 
para entregar para a comunidade. Mas precisamos de 
um espaço físico para conseguirmos dar aulas e utilizar 
os instrumentos que recebemos de doação. Precisamos de 
incentivo para funcionar, somos idosos, mas isso não diminui 
a nossa importância na cena cultural do Estado nem do 
município”, reclama Ilza, que se coloca à frente das atividades 

Nasce uma esperança
Ilza viu na música a válvula de escape 

para a depressão, e assim, de forma 
despretensiosa, viu nascer em dezembro 
de 2010, na Associação de Moradores do 
Bairro Estrela do Sul, um projeto que 
surgiu com um grupo de idosos músicos 

se tornar um espaço de oportunidades.
“Em cada apresentação víamos o 

número de músicos aumentar e já 
no quinto encontro tínhamos reunido 
27 violeiros e 8 sanfoneiros, todos na 

melhor idade”, conta a sanfoneira.
Ação social
Ilza Nogueira e Mario 
Reis são fundadores 
do projeto que atende 
cerca de 250 pessoas
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*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Depois de um ano sem os tradicionais e badalados 
encontros de confraternização de fim de ano, tudo 
deverá ser como era antes. A sinalização e o grande 
número de reservas em chácaras e restaurantes já 
começaram a ser feitos.  

Você acha que seu carro chama atenção? É porque não 
conheceu os barcos de luxo que estão na 24ª edição da 
exposição São Paulo Boat Show, realizada até o dia 09 de 
novembro, na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5. Os veículos 
náuticos podem custar até R$ 13,5 milhões. 

Triton 52 Fly - O modelo é espaçoso, possui 15,60m de 
comprimento e é dividido em três pavimentos, podendo 
receber até 16 pessoas. Possui grandes janelas de 
vidro que contornam toda a embarcação, garantindo 
mais luz natural no interior. O flybridge possui ampla 
área com sofás, espaços para banhos de sol e áreas de 
relaxamento, além de segundo posto de comando. A 
plataforma de popa é mais um atrativo, o cliente pode 
optar por área gourmet com churrasqueira elétrica ou 
carvão. A praça de popa possui mesa para refeições e 
está integrada no salão principal. Área de estar e jantar, 
cozinha e posto de comando são características do 
salão principal. No pavimento inferior, estão três cabines 
e dois banheiros. Preço: a partir de R$ 3,9 milhões.

A expectativa é que a exposição gere em 
torno de R$ 220 milhões em negócios. Que 
tal conhecermos alguns dos barcos?

Azimut 62 - Da marca italiana Azimut Yachts, a 62 
promete impressionar pelas características. Possui 
atmosfera de casa, com área que equivale a mais 
de 150 m² e layout para total integração dos 
ambientes de convivência, compostos por espaço 
grill, varanda para refeições com vista para o mar, 
cozinha posicionada na popa, na sequência, com o 
living principal com posto de comando. No convés 
inferior, possui ainda três suítes. Foi assinada 
pelos designers Achille Salvagni (interiores) e 
Stefano Righini (exteriores). 
Preço: a partir de R$ 13,5 milhões. 

Armatti 460 sport coupé - Com 14,02 metros de comprimento, a Armatti 460 Sport Coupé é um modelo que 
chama a atenção. A embarcação pode acomodar até 15 pessoas, fora o capitão do barco. Possui layout que 
privilegia áreas de convivência como a praça de popa (equipada com sofá, mesa para refeições, frigobar e 
cristaleira) integrada à área gourmet com churrasqueira, pia e geladeira e a ampla plataforma de popa que 
pode ser submersa para banhos de mar. No interior, estão amplos sofás, mesa para refeições (com opcional 
de transformar-se em cama adicional) e cozinha. Abaixo do convés, estão duas suítes, sendo a principal na 
parte central da embarcação, com janelas panorâmicas. Preço: a partir de R$ 3,5 milhões.

URNAS 

COMO ANTES

VAMOS?

TELONA
PENSAMENTO DO DIA

OPRÓBRIOS 

NA LEMBRANÇA

SUSTO 
VÃO VENDO…  

LUTO

Amanhã tem eleição suplementar para 
prefeita/o em Bandeirantes. Boa parte dos 
líderes políticos estão tentando impor, de 
qualquer forma, seus candidatos. Bom 
mesmo é respeitar as regras da demo-
cracia. Ganha quem tem mais votos. Desde 
que a eleição seja limpa, claro. Não somos 
obrigados a aplaudir ou puxar o saco do 
vitorioso e nem a concordar com suas 
ideias, apenas devemos respeitar. Cada 
um continua lutando por seu ideal polí-
tico. Daqui a três anos, haverá nova eleição 
por lá e as coisas podem mudar, é assim 
que funciona a democracia. Agora, se o 
assunto é ditadura, o papo é outro.

Amanhã, a área 
de Cultura e Arte da 
UCDB realiza a sexta 
edição do projeto 
“Dança no Museu” com 
presenças confirmadas 
de 22 grupos de dança 
de Campo Grande, 
a partir das 19h, em 
frente ao Museu das 
Culturas Dom Bosco, 
no Parque das Nações 
Indígenas.

“Marighella” estreou com êxito absoluto 
nos cinemas brasileiros. Primeiro longa do 
ator e diretor Wagner Moura, 45, com o 
cantor e ator Seu Jorge, 51, no papel-título, 
o filme conta a história dos últimos anos 
de Carlos Marighella (05/12/1911, Salvador, 
Bahia – 04/11/1969, São Paulo, SP), guer-
rilheiro que liderou um dos maiores mo-
vimentos de resistência contra a ditadura 
militar no Brasil, na década de 1960.

Trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça barulho.

Confundir o nome do 
enviado especial dos EUA 
para questões climáticas, 
John Kerry (77, Par-
tido Democrata/Mas-
sachusetts), com o do 
ator e humorista cana-
dense Jim Carrey, 59, e 
pisar acidentalmente 
no pé da primeira-mi-
nistra da Alemanha, An-
gela Merkel (67, União 
Democrata-cristã/Ham-
burgo), estão entre as gafes 
do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) em 
sua estada na Itália para 
o encontro da cúpula do 
G20. Sobre o pisão, a ele-
gante e polida Merkel disse 
ao presidente: “Só po-
deria ser você”. Não se 
sabe se Kerry e Carrey co-
mentaram a confusão dos 
seus nomes. A propósito: 
o ator tem vários filmes 
de sucesso, entre os quais 
“Debi & Lóide” (1995). 

O pedetista Ciro Ferreira Gomes completa hoje 64 anos. Paulista de 
Pindamonhangaba, construiu sua carreira política no Ceará, tendo sido 
o mais jovem prefeito da história de Fortaleza e governador do Estado.  
Foi aliado de Lula a 2002 e seu ministro da Integração Nacional.Declara-
-se uma opção na disputa presidencial, sua primeira candidatura à presi-
dência deu-se a 1998. Recentemente, rejeitou a tese de mais de quatro anos 
para os presidentes. “Terceiro mandato é produto de falta de assunto de 
um punhado de políticos desocupados”, disparou em um debate.

A compositora 
e cantora Delinha, co-
nhecida como a ‘dama 
do rasqueado’, com 
seus 85 bem vividos 
anos, quando fazia 
serviço de casa, ter-
minou levando uma 
queda e bateu forte a 
cabeça. Foi parar no 
hospital da Unimed e 
já está bem. Que Deus 
fique ao seu lado.

Ex-candidato a prefeito que dis-
putou o poder nas urnas de Campo 
Grande ainda está indeciso sobre 
o que fazer a 2022. Quer porque 
quer um mandato, mas teme en-
trar numa fria, jogando fora seu 
rico dinheirinho. Está tentado dis-
putar uma das 24 vagas de depu-
tado estadual, porém, enfrenta o 
olho gordo de correligionários an-
siosos para fazerem “dobradinha” 
com ele, faturando trocados como 
investimento de campanha.  

Figura humana das 
mais queridas e con-
sideradas, o corum-
baense Orivaldo Leite 
Pereira, o Fumaça, 
despediu-se da Terra 
na terça-feira, 02, ví-
tima de um infarto. 
Estava com 74 anos 
e morava em Campo 
Grande. Era pro-
fessor de Matemática 
e trabalhou no Banco 
do Brasil.

SP BOAT SHOW: CONHEÇA QUATRO BARCOS LUXUOSOS QUE PARTICIPAM DA MOSTRA
Fotos: Rodrigo Marini Reprodução

Fishing 390 Solarium - Com casco robusto e design que incorpora um conceito utilitário, 
favorece a pesca e a circulação pelas laterais. A Fishing 390 Solarium possui 
11,85 metros de comprimento e pode receber até 16 passageiros durante o dia. 
Na popa, possui amplos sofás, banco retrátil, mesa para refeições removível e área 
gourmet com pia e churrasqueira. Também tem espaços projetados para acomodar 
acessórios esportivos como varas de pesca e iscas vivas. Já a proa é equipada com amplo solário com sofás em formato de U. No convés 
inferior do barco, possui espaçosa cabine com cama de casal e banheiro. Pode usar até três motores que a permitem atingir 62 nós de 
velocidade (o equivalente a 114 km/h) e tanque de combustível com capacidade para mil litros. Preço: a partir de R$ 1,3 milhão.
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Agenda

 XBPIX

Marcelo Rezende

A cineasta Marinete Pi-
nheiro e a cantora Delinha têm 
motivos de sobra para come-
morar, pois o documentário “A 
Dama do Rasqueado”, dirigido 
por Marinete, que conta a tra-
jetória artística e pessoal da 
cantora, foi selecionado pela 
plataforma XBPIX. A diretora 
falou como surgiu o convite 
para a inclusão de seu filme no 
streaming, que é especializado 
em filmes nacionais e produ-
ções independentes. “Entrei em 
contato com Marcus Ligocki, 
diretor, produtor, roteirista e 
criador da XBPIX ele pediu 
para ver o filme. Ele adorou e 
fizemos um contrato. Depois 
foi apresentado o formato. Eu 
sempre quis achar um lugar 
para disponibilizar, mas não 
queria simplesmente colocar 
no YouTube”, explica Marinete.

Depois de uma longa es-
pera, finalmente chegou 
“Duna” comandando por 
Denis Villeneuve, que pegou 
gosto por fazer filmes visual-
mente incríveis, em especial 
o já clássico “Blade Runner 
2049” de 2017. Villeneuve traz 
boa parte dessa vontade de 
fazer com que esse filme se 
torne um clássico do gênero, 
discussões mais acertadas 
sobre a visão quase de um 
messias sobre Paul Atreides, 
vivido por Timothée Cha-
lamet. O plot gira em torno de 
um clima muito espiritualista 
e também sobre aceitação e 
criação do herói de Duna.

Para aqueles como eu que 
tem interesse por cultura 
pop e gosta de saber dos 
pormenores das produções, 
sabe bem que esse filme es-
tava sendo articulado para 
ser realizado por nada mais 
nada menos que Stanley Ku-
brick com sua espantadora 
minúcia, com pesquisas e 
conceitos que beiravam as 
5 mil páginas. Esse projeto 
nunca chegou a ver a luz do 

dia, pelo custo e também a 
fase que o cinema estava, já 
que esse tipo de produção 
não tinha muita aceitação 
do público, até a chegada 
da grandiosa franquia Star 
Wars, que também em sua 
estreia foi um completo fra-
casso. Eis que “Duna” chega 
aos cinemas em 2021 como 
o prelúdio dessa grandiosa 
aventura pela galáxia. É im-
pressionante como tudo aqui 
nos lembra as produções que 
ajudaram a popularizar o 
gênero, como a introdução e 
áurea que se cria em torno 
do barão Vladimir Harkonnen 
se assemelha muito a criada 
em “O Despertar da força” e 
desperdiçada nos filmes sub-
sequentes pelo Líder Snoke.

É bem impressionante 
como visualmente este filme é 
lindo, o deserto maravilhosa-
mente bem posto na história 
com um universo a se explorar, 
assim como em Pandora de 
“Avatar”. Greig Fraser é quem 
assina a fotografia do filme, 
e logo veremos mais de seu 
olhar em “O Batman”, com 

Robert Pattinson, em 2022. A 
história tenta ser um pouco 
mais complexa do que é de 
fato, e os diálogos não são tão 
estimulantes, já que vemos 
o futuro do protagonista em 
uma espécie de “paradoxo 
de bootstrap”, bastante ex-
plorado em “A Chegada”, 
também concebido por Denis 
Villeneuve. 

“Duna” não é original e por 
vezes parece ser um recorte 
das melhores ideias de filmes 
bastante populares e que fun-
cionaram em suas décadas 
por criarem novas lingua-
gens, edições ou até mesmo 
fossem marcas do gênero. Vá 
ao cinema para apreciar essa 
belíssima concepção baseada 
na série de livros de Frank 
Herbert, aprecie o designer 
de som que deu uma vida a 
naves e até o clima do pla-
neta de forma magistral, e 
claro para maior apreciação 
assista na língua original 
não só por ser mais fiel mas 
também pelas vozes serem 
mais altas e respeitando a 
ambiência também.

O fim de semana chegou 
com gostinho de Natal. O Papai-
-Noel chega ao Shopping Campo 
Grande e vai passear de City 
Tour com as crianças do Centro 
de Integração da Criança e do 
Adolescente. O I Festival Campo 
Grande Caminhos do Tango 
chega ao fim com apresenta-
ções imperdíveis. A Feira das 
Nações da Praça do Papa está 
de volta e tem também Feira de 
Artes na Confraria Sociartista. 
Hoje e amanhã acontece a úl-
tima edição do Som da Concha 
de 2021. Na programação cul-
tural do Sesc, tem “Sábado do 
Agito” no bairro Estrela do Sul 
e “Domingo na 14”. 

City Tour
Hoje é um dia especial para 

as crianças do CICA/MS (Centro 
de Integração da Criança e do 
Adolescente). Os pequenos par-
ticipam do City Tour Descubra 
Campo Grande, desbravando a 
cidade e, ainda, conhecendo um 
dos maiores centros comerciais, 
o Shopping Campo Grande. 
Nesta edição, em especial, as 
crianças terão uma companhia 
singular: a do Papai-Noel, que 
desembarca junto com elas no 
Shopping Campo Grande.

I Festival Campo Grande Caminhos 
do Tango

E está chegando ao fim o I 
Festival Caminhos do Tango, 
que tem a Milonga de Gala, 
hoje no Balada Buffet (Av. Mato 
Grosso, 4.981). Além de contar 
com um cardápio baseado na 
culinária argentina e cortinas 
de outros ritmos, a milonga 
também terá a apresentação 
de grandes nomes do tango na-
cional: Luciana Mayumi e Mario 
Sergio Jr. e Paula Emerick e 
Juliano Andrade. Amanhã o 
encerramento do festival  vai 
ser em grande estilo, com uma 
apresentação e abertura de 

‘A Dama do Rasqueado’, de Marinete 
Pinheiro, estreia em streaming nacional
Documentário 
sobre a cantora 
Delinha já 
está disponível 
na plataforma

Marinete chamou a atenção 
para importância dessa con-
quista. “Eu realmente acredito 
que tudo é possível quando é 
feito com muito carinho, dedi-
cação e responsabilidade. Eu 
simplesmente amo a Delinha 
e colocar ela ai, com esse des-
taque é um prêmio e minha 
gratidão a toda confiança, e 
um merecimento a trajetória 
dela”, celebra a cineasta.

Mesclando produções na-
cionais consagradas e inde-
pendentes, a XBPIX funciona 
por meio do modelo de TVOD 
(Transactional Video on De-
mand), ou seja, as produções 
ficam disponíveis por meio do 
pagamento de uma taxa de 
aluguel – como nas antigas lo-
cadoras de filmes. O produtor e 
idealizador da XBPIX, Marcus 
Ligocki, falou sobre a impor-
tância da produção sul-mato-
-grossense. “‘A Dama do Ras-
queado’ de Marinete Pinheiro é 
uma obra muito especial, muito 
carinhosa, que registra uma 
história muito valiosa de um 
talento que passou a vida se de-
dicando a música, a um gênero 
musical, a expressão pessoal, 
aquele momento da realização 
artística em que a vida e olhar 
pessoal se misturam, com pro-
fissão com legado, com história, 

então o filme me emocionou já 
de cara, já de início e é um 
prazer enorme ter ele na pla-
taforma acessível para todas 
as pessoas e permitir que as 
pessoas, o público tradicional, 
que as pessoas envolvidas com 
a música em Mato Grosso do 
Sul, que todos eles possam des-
frutar disso, possam comparti-
lhar dessa grande história com 
facilidade”, apontou Marcus.

Marcus aposta na difusão 
do documentário para todo o 
país e no fomento ao cinema 
de Mato Grosso do Sul. “A 
partir do momento em que as 
pessoas assistem a ‘A Dama 
do Rasqueado’ na plataforma, 
elas podem escolher momentos 
específicos para compartilhar 
com amigos, uma imagem que 
está presente no filme pra 
fazer um comentário, elas 
podem simplesmente mandar 
o link para que as pessoas 
acessem e possam alugar, e 
as pessoas que alugam esse 
filme estão fortalecendo essa 
história, essa cultura, a pro-
dução do filme, mas não só 
a produção mas como toda a 
equipe que está envolvida.”

Sobre a XBPIX
“A XBPIX é uma plataforma 

nova que começou em junho, e 

chegou com uma proposta bas-
tante inovadora, que é o strea-
ming colaborativo, em que ela 
acolhe os usuários como parte 
da indústria, então às pessoas 
que ajudam a compartilhar os 
filmes, levar os filmes até o 
seu público, a XBPIX divide a 
receita dos aluguéis com essas 
pessoas, então isso passa a ser 
uma brincadeira bastante di-
vertida para todos e bastante 
envolvente, porque o cinema já 
é uma grande paixão, já é uma 
coisa muito especial assistir 
a grandes histórias e estar 
envolvido com isso”, explicou 
o idealizador do streaming.

“A plataforma permite que, a 
cada vez que a pessoa assista 
a um filme dentro dela, passa a 
ser uma espécie de patrimônio 
dessa pessoa, pois a partir do 
momento em que ela viu, ela 
tem um link que lhe permite 
compartilhar e, sempre que ela 
fala desse filme para alguém, 
ela divulga a obra para alguém, 
ela é remunerada por isso, ela 
recebe uma comissão. Essa 
comissão varia de acordo com 
o nível e atuação dessa pessoa 
com a plataforma”, finaliza 
Marcus Ligocki

“A Dama do Rasqueado” 
está disponível no link//www.
xbpix.com.br/landing-filme/84.

Obra que retrata a 
trajetória da cantora 

Delinha poderá 
ser apreciada em 

todo o país

Marinete Pinheiro

Reprodução

Divulgação

Fim de semana tem City 
Tour com Papai-Noel, Tango, 
Som da Concha e feira livre

pista de dança na área prin-
cipal de eventos no Parque das 
Nações Indígenas, das 18h30 
às 20h30. Totalmente gratuito, 
o evento tem a intenção de 
popularizar o tango em terras 
sul-mato-grossenses.

Feira Livre das Nações
De volta à Praça do Papa, 

a Feira Livre das Nações traz 
artesanato, floricultura, gas-
tronomia, antiguidades e es-
paço kids para a garotada, 
além de sorteio de prêmios. A 
feira começa às 16h e vai até 
22h. Informações pelo telefone 
(67) 99203-1073, com Luciane. 
A Feira das Nações está locali-
zada na Av. dos Crisântemos, 
457-559 – Vila Sobrinho.

Feira de Artes  
A Confraria Sociartista rea-

liza amanhã, das 9h às 14h, a 
1ª Feira de Artes, com obras de 
artistas da confraria. Os con-
vidados especiais são  Edson 
Galvão, que fará apresentação 
musical, e a escritora Sylvia 
Cesco, com o melhor da poesia. 
A feira acontece na Av. Nelly 
Martins, s/n, entre as ruas Diogo 
Bernardes e Mario de Andrade. 

Programação Cultural do Sesc
O Sesc no Bosque traz 

hoje,a partir das 12h, o show 
da Rox SA. Logo depois, para 
animar a criançada tem Circo 
do Mato e Teatro com o Grupo 

Casa, a partir das 16h, com o 
aquecimento para a chegada 
do Papai-Noel.

A animação não para por 
aí, hoje às 17h30, tem “Sábado 
do Agito” no bairro Estrela do 
Sul. A programação começa 
com a Contação de História 
com o Batucando Histórias, 
segue com o espetáculo tea-
tral com o grupo Pantanália 
e fecha a programação com 
muito samba do Gideão Dias.

No domingo a partir das 
17h30, tem “Domingo na 14” 
com “O Conto do Espelho” de 
Kely Guavira, Teatro com o 
Poket Show Batucando His-
tórias e show musical com a 
banda Haiwana.

Som da Concha
O Som da Concha de hoje 

traz ao palco o rap de RCR, às 
18h, e o samba rock, de Original 
Stabile, às 19h. Já no domingo, 
sobem ao palco os artistas Gus-
tavo Villarinho e Lucas Rosa, 
na abertura, e Érika Espíndola. 
Gustavo Villarinho e Lucas 
Rosa, com o show “Vibrações 
Percussivas”, sobem ao palco 
às 18h, e Erika Espíndola, com 
o show UNA, se apresenta às 
19h. A Concha Acústica Helena 
Meireles fica na R. Antônio 
Maria Coelho, 5.655, Carandá 
Bosque. Se você tem dicas para 
nossa agenda cultural, pode 
enviar e-mail para arteelazer@
oestadoms.com.br. (MR)

Filipe Gonçalves

‘Duna’ recicla boas ideais da 
cultura pop com grande potencial



Na noite dessa sexta (5) no Circo Voador, o cantor Chico Chico apresentou 
seu primeiro álbum solo, intitulado “Pomares”. Mas a verdade mesmo é que a 
palavra “solo” não combina com ele. Chico nunca está sozinho, sempre traz 
uma grande e talentosa família junto. E não estamos falando apenas das mães 
dele, Cássia Eller e Maria Eugênia, já conhecidas do público. Mas de outros 
artistas de seu grande grupo de amizades, que vem desde 2009, da época em 
que formou suas primeiras bandas, ainda na escola. 
“Não sinto como uma dívida. Por um acaso, tenho esse 
privilégio de ser filho de quem sou, de já ter esse 
espaço. Eu gostaria de poder usar isso da melhor 
forma possível, não só para mim. Não é nem meu 
esse espaço. Vem antes de mim”, avalia o cantor de 28 
anos. No disco, gravou com Maria Eugênia a canção 
“Mãe”. Na faixa, ele cita o nome dela e de Cássia, 
mas outras pessoas envolvidas no trabalho 
também falam os nomes de suas mães, o que 
dá um tom ainda mais emocionante ao projeto. 
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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 05/11

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Sua criatividade será essencial na superação de 
obstáculos profissionais. Evite o orgulho e procure 
contar com a ajuda de outras pessoas ao invés de 
querer que tudo se resolva ao seu modo. Eventos 
e festas são mais propensas a serem vivenciadas 
na rotina. Momentos para expor o que sente de 
maneira mais intensa na vida amorosa.

O interesse por assuntos da família tende a ser 
mais intenso, especialmente para solucionar antigas 
situações. Mudanças domésticas são propensas a 
serem feitas. Nos assuntos profissionais, a paciência 
com alguns padrões a serem seguidos será essencial. 
Na vida amorosa o momento é para superar assuntos 
que tragam ressentimento.

Assuntos culturais e atividades que despertem 
idéias são mais propensas a serem vivenciadas 
nesse dia. Questões materiais apontam necessidade 
para lidar com papéis e assinaturas. Na vida afetiva, 
a comunicação será vital para evitar mal entendidos 
e agir de maneira mais compreensiva com assuntos 
de quem estiver ao lado.

Momento pouco indicado para fazer despesas, 
especialmente envolvendo bens materiais 
importantes que tenha interesse. Cuide para que 
sua ansiedade não provoque impulsos consumistas. 
Demonstrações de ciúme são mais propensas nas 
relações de vínculo afetivo. Atente-se para que isso 
não torne você mais dramático(a).

Momento mais chamativo para convívios sociais. 
Momento em que variações de humor serão mais 
frequentes e deve ser atento(a) para não se deixar 
envolver por pequenos desgastes nas relações 
e da rotina. Época especial para demonstrações 
de romantismo na vida amorosa. Tende a retomar 
hábitos especiais a dois.

Muitas vezes exagera nos sacrifícios que faz a outras 
pessoas e agora é uma boa hora para refletir sobre 
tais posturas. Tende a se afastar das pessoas que só 
aparecem por conveniências e prestar mais atenção 
em quem precisa de você de verdade. Na vida 
amorosa, é um momento para superar antigos receios 
para novos envolvimentos.

Assuntos financeiros que envolvam instituições, bancos e 
até o trabalho terão esclarecimento. O espírito de grupo 
será essencial nas vivências profissionais para superar 
obstáculos. Bom momento para contatos sociais com 
pessoas que gosta e interagir mais com os amigos. Na 
vida amorosa, ambientes sociais serão propensos a mais 
convivências com quem estiver e também para paqueras.

A dedicação aos assuntos profissionais tende a 
ser mais intensa e despertar um envolvimento 
emocional. Por isso, seja cuidadoso(a) para que 
certas decisões não sejam tomadas por impulso ou 
sem ponderações. Seja atento(a) para que algumas 
preocupações da rotina não impeça de curtir 
momentos simples com quem gosta.

Os assuntos culturais, as viagens e os contatos à 
distância serão vivenciados de forma mais intensa 
ou tomar sua dedicação para planos. Compartilhar 
gostos culturais será essencial ao lado das pessoas 
que mais gosta. Tenha cuidado para não exagerar 
em cobranças sobre alguns assuntos de pouco 
importância diante de suas relações.

É mais propenso(a) a ter despesas não programadas 
por causa de situações repentinas em assuntos 
financeiros. São maiores as possibilidades para 
confidenciar sentimentos e assuntos importantes em 
relacionamentos. Uma atenção com a espiritualidade 
e com as coisas que acredita será vital para um bem 
estar emocional e amenizar desgastes da rotina.

Tende a esclarecer parcerias financeiras e assuntos 
materiais que tenha vinculo com algum grupo ou 
sociedade. A Lua em Leão - seu signo oposto - traz 
uma inclinação maior pra se envolver com assuntos 
de pessoas próximas. Seja atento(a) para que tal 
dedicação não faça esquecer de si mesmo(a) e das 
coisas da sua vida.

O envolvimento emocional com assuntos de trabalho 
será mais intenso, especialmente com novas 
motivações. A atenção aos detalhes será vital para 
identificar problemas que interferem há algum tempo 
em questões do setor. Surpreender a pessoa amada 
com gestos prestativos será importante, do mesmo 
modo que perceber tais gestos que ela tenha por você.

Telinha

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Império
Globo 20h30

Pega-Pega
Globo 18h30

A emissora não disponibilizou o capítulo final.

Sandra Helena estranha o fato de Aníbal 
nunca ter mencionado à família que foi moto-
rista de Lígia. Aníbal garante a Sandra Helena 
que não está envolvido na morte de Mirella. 
Sabine recebe alta do hospital. Lígia conversa 
com Athaíde e insinua que foi ela quem, por 
engano, provocou o acidente de Mirella. Do-
mênico questiona Antônia sobre abandonar a 
carreira para viver com um bandido. Antô nia 
afirma a Domê nico que está deixando a po-
lícia porque ama Jú lio. Lí gia sugere que ela e 
Athaí de fujam do país.

Leopoldina se decepciona com a reação de 
Augusto à carta da mãe. Tonico confidencia a 
Nélio seu plano de enviar Dolores para um con-
vento. Leopoldina se perde na mata e Augusto se 
desespera. Vitória encontra Lota com Quinzinho, 
disfarçado como Frau Elza. Augusto encontra 
Leopoldina e afirma que se casará com a princesa 
mesmo à revelia de sua mãe. Quinzinho ameaça 
Hilário e Prisca para que não revelem seu disfarce 
a Vitória e Lota. Samuel vê quando Zayla tenta 
sabotar sua bebida, e alerta Olu. Luísa descobre 
que Nino é um espião de Tonico.

Novelas Novelas Novelas 

Bruno Fagundes intensificou as aulas de circo para 
interpretar um coreógrafo de dança aérea em “Cara 
e Coragem”, trama escrita por Cláudia Souto para o 
horário das sete, que só estreia no ano que vem, na Globo. 
O personagem marca a volta do ator às novelas após 
“Meu Pedacinho de Chão” (2014). “Eu tenho um apreço 
grande pelo circo, já treino há mais ou menos seis anos. 
Faço aéreos, trapézio e tecido, mas o meu tesão mesmo 
é o trapézio de voo e o fixo. A dança vertical, que o meu 
personagem pratica, eu não conhecia. Estou correndo atrás. 
E já fiz várias aulas”, avisa. Além de se preparar para a 
nova novela, Bruno grava atualmente a série “Só se For 
por Amor”, da Netflix. A trama trata do universo da música 
sertaneja. Ele também vive um assassino de aluguel no 
filme “Moscow”, ainda sem data de lançamento. Filho do 
ator Antônio Fagundes e da diretora Mara Carvalho, Bruno, 
de 32 anos, diz que há uma certa romantização sobre o fato 
de se ter pais consagrados na profissão. “Eu não quero a 
fama a qualquer custo. Ou já teria dado esse passo há muito 
tempo. Quero fazer uma construção a longo prazo, criando 
minha individualidade”, explica o ator, que detalha: “Não é 
nada pessoal, não tem a ver com a minha relação com meu 
pai. Sou completamente apaixonado e grato a ele, que me 
ensinou muito e me ensina muito sempre. Luto para que as 
pessoas me reconheçam como um indivíduo, porque ainda 
tem essa redução, porque toda vez que acerto tem um ‘ah, 
mas olha o pai que ele tem’. E toda vez que erro tem ‘ah, 
mas não é tão bom quanto o pai’. Isso oprime, me reduz”.

Adriana Esteves e Wagner Moura estarão no “Altas Horas” hoje. A atriz 
faz parte do elenco de “Marighella”, filme que marca a estreia de Moura na 
direção de um longa para o cinema. O ator e diretor também subirá ao palco e, 
para surpresa geral, cantará “Rita”, de Tierry. Os cantores Priscilla Alcantara 
e Projota, além da modelo Mayara Russi, que está em “Verdades Secretas 2”, 
também participam da atração.

Bruno Fagundes volta às 
novelas, grava série e pensa 
em carreira a longo prazo: ‘Não 
quero a fama a qualquer custo’

Chico Chico lança primeiro disco solo e 
prepara música inédita deixada pela mãe 
Cássia Eller para celebrar o aniversário dela

Convidado do Convidado do 
‘Altas Horas’, ‘Altas Horas’, 
Wagner Moura Wagner Moura 
sobe ao palco do sobe ao palco do 
programa para programa para 
cantar ‘Rita’, cantar ‘Rita’, 
sucesso de Tierrysucesso de Tierry
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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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do 
Rio Branco,135  – Sala De 
Estar C/ Ar Condicionado, 
Cozinha C/ Armarios, Uma 
Suite Com Armarios E Ar 
Condicionado, Dois Quartos 
Com Armários (UM COM 
AR CONDICIONADO), BH/
ae, sacada, 2 VAGAS ga-
ragem  LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131

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

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

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

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

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

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

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

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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

MONTE CASTELO 

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

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

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localização 
Privilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite E 2 
Quartos, Todos Com Armá-
rios, Banheiro Social, Cozi-
nha Planejada, Área De Ser-
viço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131 

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo ter-
reno (at: 364,50m²), com 
entradas totalmente indivi-
dualizadas. cada casa pos-
sui um quarto, sala/cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço, varanda/garagem 
e amplo quintal. uma das 
casas encontra-se alugada  
(com renda de aluguel).LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

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

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo Ter-
reno (660m²). Possui Hall 
Social, Duas Salas de Es-
tar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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

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

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

CENTRO
Salas Comerciais Em Prédio 
Comercial Com Excelente 
Localização Na Rua Pedro 
Celestino Sub Esquina Com 
Av Afonso Pena. Dois Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 1851 - 
3321-9131

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

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

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Aveni-
da 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

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

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 - 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

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

 STRADA HARD 
WORKING

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

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

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

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

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

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

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br
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ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

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

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 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

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

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

KA SE 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 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 

FIESTA 2013 2014
FIESTA 2013 2014 AZUL 
87878 BSB8612 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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 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 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 

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 

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

ECOSPORT 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

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 

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 

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S 
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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 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
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. 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
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. 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.

 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 

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

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 

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

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

SANDERO STEPWAY 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 AUTH 10 
2019 2019

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

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



D3Campo Grande-MS | Sábado, 6 de novembro de 2021CLASSIFICADOS

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

HILUX CD 4X2 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

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

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Com-
pleto, Manual, 2005/2005, 
cor preta, ano 2005/2005, 
Valor R$ 27.500,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:   mmincaro-
ne@terra.com.br

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

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

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

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

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 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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

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

CONTRATA-SE FREE 
LANCER PARA PESQUISA
Valor da diária R$ 100,00 (  
disponibilidade para viajar no 
interior de MS. Trabalha dias 
normais e sábado, domingo 
e feriados. Escolaridade: 
2º grau completo. Se não 
enquadrar nesses critérios 
nem envie CURRÍCULO. 
Enviar currículo com foto. 
cpesq2021@gmail.com

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. 

PROCURA-SE DIÁRIA
Procuro serviço de diarista 
as segunda-feira, terça e 
quinta-feira. Favor entrar 
em contato somente pelo 
WhatsApp (67) 99197-4470 
Analice

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

CORTADOR DE GRAMA
Trabalho com podas de ár-
vores grandes e pequenas, 
remoção da sujeira, limpe-
za de terreno, limpeza de 
caixa d água, esgoto e caixa 
de gordura, limpeza de laje 
e serviços em geral. Faço 
nota fiscal Ligação e What-
sApp (67) 99103-4016/ 
(67) 98220-8115 Daniel 

DS. CONSTRUÇÕES & 
REFORMAS

Construímos casas, so-
brados da fundação ao 
acabamento, reformamos 
e ampliamos e fazemos 
pequenos reparos. Serviço 
de mão de obra de quali-
dade para nossos Clientes. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99261-0546/ (67) 99105-
7991 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

PRIMÍCIAS PRESTADO-
RA DE SERVIÇOS

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

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 

DIARISTA & PERSONAL 
ORGANIZER

Deixo sua casa, armários e 
guarda-roupas em ordem. 
Preço justo, serviço confiá-
vel com experiência e refe-
rência. Ligação e WhatsApp 
(67) 99228-9459 Rosi

LIMA CONSTRUÇÕES
Quer construir ou reformar? 
Trabalhamos do básico ao 
acabamento com pisos, 
revestimentos, hidráulica, 
esgotos e elétrica. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e WhatsApp (67) 
99221-7301 Roberto

FE MANUTENÇÃO  SEU 
FOGÃO ESTÁ COM 

DEFEITO?
Trabalho com consertos 
de fogões residencial, in-
dustrial e assador de fran-
go de todos os modelos. 
Atendimento a domicílio, 
preço justo e de qualidade. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99693-4514 Firmino

E.R CLIMATIZAÇÃO
Trabalhamos com instala-
ção de ar-condicionado, 
higienização, manutenção 
preventiva em todas as 
marcas e modelos e recar-
ga de gás. Ligação e What-
sApp (67) 99174-2404 
Evandro Rodrigues

PARÁ AUTO SERVICE 
SERVIÇOS AUTOMO-

TIVOS
Diagnóstico de injeção ele-
trônica, suspensão, freios, 
sistema airbag, direção elé-
trica e mecânica em geral, 
carros flex diesel leve. Rua: 
Padre Damião, 484 Pionei-
ros Campo Grande/ MS . 
WhatsApp: (67) 98109-
1288

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, lim-
peza e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA

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

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

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

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, 
temos departamentos jurí-
dico. Ligações e WhatsApp: 
(67)98195-1779 

DEPILAÇÃO FEMININA 
EM GERAL

Você que tem vergonha de 
ir ao salão ou até mesmo 
não consegue sair de casa, 
atendo em toda Campo 
Grande no conforto de seu 
lar, com uma taxa de R$ 
15,00, tenho maca. Preços 
a partir de R$ 10,00 Whats: 
(67) 99162-8874 

PRECISAMOS DE 
DOAÇÕES

Precisamos de doações de 
roupas, brinquedos...Não 
conseguimos ir buscar. Fa-
zemos a coleta as domin-
gos, próximo ao presídio 
no Bairro Jardim Noroeste. 
Informações no WhatsA-
pp:(67)9 8442-9829(so-
mente mensagens escritas 
ou áudio no WhatsApp).

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

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

ANE CESTAS E FLORES 
Trabalhamos com cestas 
para todas as ocasiões e 
buquês de rosas. Fazemos 
entregas com taxa em to-
das as regiões. Contato: 
WhatsApp: (67)99220-
7850 Ligação: (67)99217-
4670 Facebook: Ane Cestas  
Instagram: @anecestas 

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 
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