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Marquinhos deixa em 
dúvida se teria coragem 

de largar a prefeitura

Vereadores não 
descartam CPI 
do transporte  

público na Capital

Semana de moda 
começa em MS

Em contagem 
regressiva,  Atlético-
MG vence mais uma

52 anos depois, 
alunos se reúnem 

para reviver o tempo 
no Vespasiano 

Fla e Timão 
fazem clássico 
no Maracanã

3ª dose: Saúde 
reduz intervalo 
de reforço para 
quatro meses

Primeira etapa do Auxílio Brasil 
vai atender 133 mil famílias em MS Por mais que conceda entre-

vistas em tom de pré-candidato 
ao governo em 2022, o prefeito 
de Campo Grande, Marquinhos 
Trad (PSD), ao ser questionado 
sobre se deixaria a prefeitura 
em abril, como determina a le-
gislação eleitoral, renunciando 
a dois anos de mandato, des-
conversa e diz que tem “ex-
periência suficiente para ser 
governador”. No fim da tarde, 

antes de viajar para o Paraguai 
com a vice-prefeita Adriane 

Lopes para um evento da Rota 
Bioceânica, Marquinhos passou 
o cargo interinamente para o ve-
reador Carlão (PSB), presidente 

da Câmara. Página A3

Vereadores de Campo 
Grande realizaram mais 

uma reunião ontem com o 
diretor-presidente da Age-
tran, Janine Bruno, para 
sanar dúvidas e discutir 

melhorias para o sistema 
público de transporte. 
Segundo o presidente 
da Câmara, vereador 

Carlos Augusto Borges, 
o “Carlão”, a possibili-
dade para uma CPI não 
está descartada, desde 

que atendidos requisitos 
básicos para sua instau-
ração. “Foi uma reunião 
produtiva, o secretário 

explicou detalhes dessas 
reformas dos terminais e 
mobilidade urbana”, disse 

Carlão. Página A3

A edição da Mato 
Grosso do Sul Fashion 

Week deste ano será a pri-
meira semana de moda do 
Estado e é integrante do 
CNFW (Circuito Nacional 
Fashion Week). O evento 
começa hoje e vai até a 
sexta-feira (19), das 14h 

às 23h, no Ondara Palace. 
O tema central do evento 
será “Talentos”, e a in-

tenção dos organizadores 
é abrir os olhos dos convi-
dados para o novo. Página C3

Mais um paso dado 
rumo ao título. O Atlético-
-MG derrotou o Athletico-
-PR por 1 a 0, gol, de Za-
racho, na tarde de ontem 
(16), pela 33ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, 

na Arena da Baixada, em 
Curitiba. Assim, com mais 

três pontos, o Alvinegro 
rompeu a barreira dos 70 
pontos, alcançando 71 na 
tabela de classificação, 

ficando a duas vitórias em 
seis jogos do título. 

Começa a valer 
o Auxílio Brasil, 

programa de trans-
ferência de renda a 
famílias carentes, 

que irá substituir o 
Bolsa Família. Em 

Mato Grosso do Sul, 
mais de 133 mil fa-

mílias devem receber 
um valor maior que o 
anterior, mas inferior 

aos R$ 400 prome-
tidos pelo presidente 

Jair Bolsonaro. A 
quantia média deverá 
ser de R$ 217,18 por 
beneficiário. Esse re-
curso corresponde a 
um aumento de mais 

de um terço do que foi 
disponibilizado 

em outubro.
Os dados foram 

obtidos por meio do 
relatório do Bolsa 

Família e do Cadastro 
Único Estadual. Atu-

almente, as pessoas 
elegíveis ao programa 
federal recebem men-
salmente uma média 
de R$ 90,29, em MS. 
Agora, os indivíduos 
já cadastrados no be-
nefício criado há 18 
anos passarão a ter 
direito a uma ajuda 

financeira que corres-
ponde a um aumento 

de R$ 126,89.
Caso o cálculo para 

a nova média se con-
firme, o montante da 
verba destinada ao 
Estado deve atingir 

quase R$ 30 milhões. 
Na Capital, é espe-

rado que famílias com 
o novo auxílio possam 

ter suas rendas ele-
vadas em até 157%. 
Antes, o valor médio 
praticado em Campo 

Grande era de R$ 
84,55. Página A7

PARCERIA O presidente da Assembleia Legislativa de MS, Paulo Corrêa, destaca, ao lado do governador Reinaldo Azambuja, que a medida só foi concretizada pela união entre o Estado e o Poder Legislativo
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Substituto do Bolsa Família começa a ser pago a partir desta quarta-feira
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A CPI é uma 
prerrogativa do 
Legislativo, mas 
primeiro vamos 
ouvir o TCE, que 
fez um grande 
trabalho nessa 
área do transporte 
e trânsito em 
Campo Grande
Carlão, presidente da 
Câmara de Vereadores

Aumento de 10% aos 
servidores atinge 

ativos, pensionistas 
e comissionados

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    21°   28°
Dourados      22°   28°
Corumbá                   22°             27°
Maracaju                   22°             29°
Ponta Porã                 21°             26°
Três Lagoas               24°            34°
Mundo Novo              23°   29°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A4

Tempo



O general Augusto Heleno (GSI), na 
campanha de 2018, quando defendia 
a “nova política” proposta por Bol-

sonaro, que demonizava a velha estratégia 
de governar de seus ex-correligionários do 
PP, do PL e de outras facções adjacentes, 
em um arroubo artístico, cantou: “Se gritar 
pega centrão, não fica um, meu irmão”. 
Hoje, em estratégico silêncio, faz parte do 
esquadrão de salvadores da Pátria amada: 
Valdemar Costa Neto, Flávio Bolsonaro, 
Ciro Nogueira, Onix Lorenzoni, Rodrigo 
Pacheco, Arthur Lira e outros de patentes 
menores. Roberto Jefferson não foi in-
cluído porque encontra-se, temporaria-
mente, afastado da presidência do PTB, isto 
porque está recolhido em um presídio do 
Rio de Janeiro. O comando, teoricamente, 
é do presidente da República.

O que importa para eles é que a “velha po-
lítica” moldada no esquema do “toma lá, dá 
cá” agora tem características modernizadas 
e chanceladas pelo Congresso Nacional, 
como sempre. Tudo dentro a lei, apesar 
das trapalhadas de Paulo Guedes. Antigos 
guerreiros, como o astrólogo Olavo de Car-
valho, Abraham Weintraub, Ricardo Salles 
e Ernesto Araújo foram descartados, mas 
não abandonados ou esquecidos. O maior 
estrategista das Forças Armadas, general 

Pazuello está neste grupo. Alguns bolso-
naristas, achavam-se poderosos e abando-
naram o barco, agora tentam montar um 
subgrupo de extrema direita mais confiável, 
sob a liderança de Sergio Moro.

No momento o Bolsolão (Bolsonaro e Cen-
trão) comanda o esquadrão de super-heróis 
que tenta implementar dois projetos de 
salvação da Pátria: a “PEC do Calote” (PEC 
dos Precatórios, que expande o limite de 
despesas e cria a “dívida pública paralela”), 
e a mudança do nome do Bolsa Família para 
Auxílio Brasil. Por trás desse emaranhado, 
está outra peça orçamentária importante: 
as emendas parlamentares.

O Auxílio Brasil está sendo estruturado 
por Medida Provisória, mas esbarra no 
teto orçamentário, para desgosto do re-
lator, deputado Marcelo Aro (PP), que já 
comunicou ao Planalto que tudo depende 
da aprovação da PEC dos Precatórios. O 
governo garante que não é um programa 
eleitoreiro, como parece ser.

Destina-se às famílias de extrema po-
breza (renda mensal de até R$ 100 por 
pessoa) e famílias de pobreza (renda mensal 
entre R$ 100 e R$ 200 por pessoa) com ges-
tantes ou pessoas com idade até 21 anos. Os 
pagamentos seguiriam a seguinte sistemá-
tica: Benefício Primeira Infância (R$ 130) 

destinado a famílias com crianças até 3 anos 
(por integrante nessa situação); Benefício 
Composição Familiar (R$ 65) destinado a 
famílias com gestantes ou pessoas entre 3 
e 21 anos (por integrante nessa situação); 
Benefício de Superação da Extrema Pobreza 
destinado a famílias em situação de extrema 
pobreza (com valor mínimo por integrante).

Outros benefícios anunciados, de difícil 
compreensão porque não detalhados: Au-
xílio Esporte Escolar (R$ 1.000 em parcela 
única ou 12 parcelas de R$ 100); Bolsa de 
Iniciação Científica Junior; Auxílio Criança 
Cidadã (R$ 200 para matrículas de período 
parcial ou R$ 300 para período integral) 
pagamento de creche; Auxílio Inclusão Pro-
dutiva Rural (R$ 300); Auxílio Inclusão 
Produtiva Urbana (R$ 200).

Por outro lado, o STF suspendeu o orça-
mento secreto (emenda do relator-geral do 
Orçamento – código RP9), atrapalhando os 
planos dos parlamentares. O problema é que 
o sistema envolve as “sagradas” emendas 
parlamentares (emendas individuais, obri-
gatórias – cada um dos 594 congressistas 
pode apresentar até 25 emendas no valor 
de R$ 16,3 milhões por parlamentar) – valor 
total: R$ 9,7 bilhões; emendas coletivas, 
obrigatórias - subdivididas em emendas 
de bancadas estaduais – até o total de R$ 
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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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“Mensalidade escolar registra 
variação de até R$ 580 em 
Campo Grande” “Mensalidade escolar registra variação 

de até R$ 580 em Campo Grande”
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Editorial

Se gritar pega ‘centrão’...

Então, existe um propósito ?

Landes Pereira

Rosildo Barcellos

Raul Seixas (1945-1989) morreu em 
casa ouvindo música. Mas além dessa 
informação um questionamento: Raul 

Seixas seria um caso de lucidez e inteligência 
aguçada, capaz de se expressar com um sim-
bolismo mágico que remetia diretamente a 
temas e problemas de seu tempo histórico? A 
música tem papel de estimulador de sensações 
e de resgate da memória. Mas é importante 
ressaltar que a vida é feita de uma sucessão de 
fatos e de aprendizados Muita gente não sabe, 
mas Raul Seixas escreveu grandes sucessos 
e apoiaram artistas que estavam começando. 
Foi o caso de “Doce, doce amor” para o Jerry 
Adriani, e “Ainda queima a esperança” para 
Diana. Assim juntando o seu conhecimento 
de Brasil, pois viajou muito com o pai, enge-
nheiro da NOB. Raul teve, na Bhagavad Gita, 
respostas repletas de conhecimento, capazes 
de anular a sensação de insuficiência ou de 
separação e isolamento completo que, por 
vezes, invadem os nossos corações.

Entrementes, para se entender melhor no 
capítulo XIII, Krishna, que durante o desen-
rolar do texto assume o papel de mestre, fala 
a Arjuna, seu discípulo, quais os valores fun-
damentais, para a compreensão de si mesmo 
como não separado do todo, como consciência 

além do corpo e da mente, ilimitado e pleno. 
Assim, se nós verificarmos os títulos das mú-
sicas  do Raul Seixas, as aflições do cotidiano 
em forma de versos são retratadas em Eu 
Nasci Há Dez Mil Anos Atrás, Eu Também Vou 
Reclamar, ele utilizava essa forma para que 
as pessoas que cantassem suas músicas,  a 
fizessem na primeira pessoa.  Numa cultura 
como a nossa que visivelmente tem priorizado 
reprimir a individualidade, em favor da massa, 
é muito mais importante que a pessoa aprenda 
a dizer Eu Faço , Eu sou Capaz. Principalmente 
cantando, que é uma forma de buscar a auto-
afirmação. Esta foi a intenção de Raul Seixas, 
que antes de tudo era alguém que entendia da 
essência da música e do sentimento humano, 
sabia da importância de Deus na vida as pes-
soas e tinha a convicção que o AMOR poderia 
quebrar as barreiras de credo, raça. religião, 
preconceitos, recursos financeiros e ser o 
caminho da felicidade e da paz.

E assim ele chegou em uma “previsão” 
do Coronavírus em “O Dia Em Que a Terra 
Parou”, escrita por Raul Seixas e Cláudio 
Roberto e lançada em 1977 E o aluno não 
saiu para estudar Pois sabia o professor 
também não tava lá E o professor não saiu pra 
lecionar Pois sabia que não tinha mais nada 

pra ensinar.   E assim, os dias que passamos 
recentemente, remetem diretamente a esse 
sucesso. Quero lembrar apenas um detalhe: 
o álbum do cantor e compositor Raul Seixas 
foi lançado em 16 de março de 1977 e em 16 
de março de 2020, o Presidente Bolsonaro 
decretou em edição extra do Diário Oficial 
da União “Comitê de Crise para Supervisão 
e Monitoramento dos Impactos da COVID-
19”. Com essa informação deixo meu  brado 
retumbante e  meu grito penetrante a todos 
os que  são considerados fora da curva e 
que como eu já foram taxados de esquisito, 
indigesto,  louco ou de outro mundo, e repito 
aos que sentem um gêiser interior de energia 
borbulhante, deixo muito claro que existe 
uma missão só sua nessa vida; e ressalto 
que, alguém preocupado com a sua imagem 
perante a sociedade tende a nunca fazer nada 
que alcance o íntimo de alguém. É impossível 
ser criativo, inteligente e plenamente aceito, 
em todas as castas, e com todas as pessoas; 
mas aproveite essas oportunidades que o 
pós-COVID deixou: de amar “de novo”, recon-
ciliar “de novo’, repensar seus atos, rever sua 
“ingratidão” e buscar reviver os momentos de 
felicidade. Podemos até dispensar o elegante 
beijo na mão por uns tempos, mas a busca da 

Articulista

Economista e professor titular aposentado da UFMS.

Cartões para compra de alimentos, 
indenização para órfãos da 
COVID-19 e vale-gás. A pandemia 

fez multiplicar pelo país programas so-
ciais contra a pobreza conduzidos por 
governos muitas vezes endividados, mas 
dispostos a remanejar o orçamento a fim 
de garantir os auxílios em ano eleitoral. 
As medidas são compartilhadas por 
governadores de todos os espectros po-
líticos e defendidas por pré-candidatos à 
Presidência com a intenção de combater 
a miséria e atender públicos específicos. 

Em seu discurso de filiação ao Po-

demos, na semana passada, por exemplo, 
o ex-ministro Sérgio Moro apontou a 
erradicação da pobreza como uma das 
prioridades de seu projeto. A pandemia, 
o desemprego e, mais recentemente, a 
decisão do Governo Bolsonaro (sem par-
tido) de mudar o Bolsa Família e lançar o 
Auxílio Brasil, sem regras claras, levam 
governos estaduais e mesmo municipais 
a ampliarem suas ações na área social.

Nas últimas semanas, postos do 
Cadastro Único em Campo Grande 
registraram filas de pessoas em busca 
de informações sobre o novo programa 

– em especial, beneficiários do Bolsa 
Família tinham dúvida sobre se precisa-
riam de recadastramento. De um lado, 
o governo federal afirma que o novo 
benefício atualiza o principal programa 
de transferência de renda do país. Os 
novos pagamentos de novembro terão 
aumento de 17,84%, com o valor médio 
do benefício subindo para R$ 217,18 
mensais. No Bolsa Família, o valor 
médio ficava na casa dos R$ 180. Para 
dezembro, o governo federal estipula 
elevar o valor mínimo do Auxílio Brasil 
para R$ 400 e o número de famílias 

atendidas para 17 milhões no país.
Do outro, entidades ligadas às ciên-

cias sociais e à economia afirmam que o 
programa deixa de lado parte dos mais 
pobres e pode afetar o crescimento do 
país diante da solução encontrada pelo 
governo para bancar o valor maior do 
repasse. Tínhamos 35 milhões de famí-
lias no auxílio emergencial. Agora, são 
14,6 milhões de famílias e chegará a 
17 milhões com o Auxílio Brasil. Uma 
redução drástica do número de pessoas 
beneficiárias. Não se faz política social 
no improviso. 

Não se faz política social no improviso

R$ 7,3 bilhões; e emendas de comissões 
permanentes – da Câmara, do Senado e 
mistas, sem teto de valor definido – valor 
previsto: R$ 0,0; e emendas do relator-geral 
do orçamento (essas emendas, de código 
RP9, são divididas politicamente entre os 
parlamentares alinhados ao comando do 
Congresso e ao governo, sem divulgação aos 
órgãos controladores ou à imprensa – total 
previsto: R$ 16,8 bilhões.

sua essência de amar, o respeito aos idosos, 
resgatar quem você desprezou, o estudo que 
largou, o emprego que dispensou, o amor 
que negou, o telefonema que não atendeu... 
e seguir nesse caminho. Eu não posso fazer 
isso, por sua pessoa, posso apenas escrever 
para que todos leiam. A lição sabemos de cor, 
só nos resta aprender!
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Prefeito alfineta tucanos, mas evita falar em deixar a prefeitura

Marquinhos já sobe no palanque 
de olho no governo em 2022

Vereadores discutem melhorias no 
transporte público e não descartam CPI

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Fim do veto
Governadores de apenas 14, dos 26 estados, mais o  

DF preveem conceder reajuste salarial ou recomposição 
inflacionária a servidores públicos no ano que vem. Isso 
está sendo  possível graças ao fim do veto a reajustes de 
servidores imposto pelo governo federal para concessão de 
ajuda financeira da União aos estados durante a pandemia.

Bolsa Família 2
O governo divulgou  o primeiro calendário de pagamento do 

Auxílio Brasil, que começa a ser pago nesta quinta, dia 17. De 
acordo com a Caixa Econômica, que vai operar os pagamentos, 
os canais de saques do novo benefício são os mesmos do Bolsa 
Família e os beneficiários migrarão automaticamente para o 
Auxílio Brasil, sem a necessidade de fazer um novo cadastro. 
O programa também conta com um novo aplicativo, chamado 
Auxílio Brasil, e começará com valor abaixo dos R$ 400 pro-
metidos pelo governo. O valor médio é de R$ 217,18.

Prévias
O presidente regional do PSDB,  Sérgio de Paula,  agra-

deceu a atuação da equipe de trabalho e agentes políticos 
do partido “por cumprirem a meta”   na  inserção de filiados 
no aplicativo para a  votação das prévias que começa neste 
domingo. Apesar da equipe de Doria apontar à direção na-
cional uma auditoria com   algumas falhas   no aplicativo a 
ser usado na votação, as prévias estão confirmadíssimas. 
Além de Dória, Eduardo Leite conta com a participação de 
Arthur Virgílio. A expectativa sobre o resultado da  prévias 
tucanas é grande entre os filiados e fora do partido.

Pacto
 ... E a  expectativa  tem seus motivos. 
No campo do centro e  centro-direita, o objetivo é afunilar 

as candidaturas. Os ex-ministros Sérgio Moro (Podemos) e 
Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o ex-governador João Doria 
(PSDB) teriam um pacto de apoiar o nome do trio que tiver 
maiores chances de chegar ao segundo turno em 2022. Eles 
voltam a conversar em dezembro, após as prévias tucanas.

Adeus ao 22
O acordo do PL para apoiar o tucano Rodrigo Garcia para 

o governo de São Paulo, vice de João Doria, que disputa nas 
prévias do PSDB a chance de concorrer à presidência. Seria 
o grande  motivo do atrito com o PL de Valdemar Costa Neto, 
presidente do partido. Bolsonaro não admite o apoio a um 
afilhado do adversário.

Outro fato
Além desse e outros motivos já divulgados pela imprensa  

há um outro fator, que não é tratado abertamente. Consta que  
Bolsonaro pisou no freio diante da repercussão negativa entre 
sua base da filiação ao PL, especialmente por Costa Neto ter a 
própria imagem associada ao mensalão do PT. Ao se filiar ao 
Podemos, o ex-ministro Sérgio Moro fez um discurso atacando 
duramente a corrupção, citando tanto o mensalão quanto as 
denúncias de rachadinhas. Há o temor de que a filiação ao PL 
dê mais munição ao futuro-candidato e ex-juiz. 

Outra via
A eleição presidencial do ano que vem não está definida 

indicam   pesquisas que animam a possibilidade de uma 
outra via no processo eleitoral 2022. Pelo menos metade dos 
brasileiros diz que não tem ideia de em quem vai votar. E um 
número muito grande de brasileiros persiste não querendo 
nem Lula, nem Bolsonaro.

Vereadores de Campo 
Grande realizaram na manhã 
dessa terça-feira (16), na Câ-
mara, mais uma reunião com 
o diretor-presidente da Age-
tran (Agência Municipal de 
Transporte e Trânsito), Janine 
Bruno, com o objetivo de sanar 
dúvidas e discutir melhorias 
para o sistema público de trans-
porte. Segundo o presidente da 
Casa, vereador Carlos Augusto 
Borges, o “Carlão”, a possibi-
lidade de uma CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) não 
está descartada, desde que 
atendidos requisitos básicos 
para sua instauração.

“Foi uma reunião produ-
tiva, o secretário explicou de-
talhes dessas reformas dos 
terminais, mobilidade urbana, 
o que pode e não pode ser feito. 
Vamos ouvir o TCE [Tribunal 
de Contas do Estado], até para 
juntar com o que eles colheram. 
A CPI é uma prerrogativa do 
legislativo, mas primeiro vamos 
ouvir o TCE, que fez um grande 
trabalho nessa área do trans-
porte e trânsito em Campo 
Grande”, disse Carlão.

O trabalho de fiscalização 
da comissão teve início no pri-
meiro semestre, quando, após 
denúncias de superlotação nos 
terminais, vereadores foram 
pessoalmente verificar a si-
tuação. À época, a casa enca-

Reprodução de vídeo

Carlão e demais 
vereadores em reunião 
com o presidente da 
Agetran, Janine Bruno

Divulgação

Enquanto o presidente 
Jair Bolsonaro decide se 
vai ou não se filiar ao PL, 
o presidente da sigla, Val-
demar Costa Neto, convocou 
representantes de diretórios 
estaduais para debater a te-
mática. Porém Mato Grosso 
do Sul não enviará repre-
sentantes, disse o presidente 
regional, Filinto Gomes de 
Abreu. Costa Neto agendou 
para hoje (17) o encontro 
com representantes dos 27 
diretórios a fim de discutir 
a filiação de Bolsonaro, que  
foi anunciada para o dia 22 
deste mês, mas foi cancelada.

Questionado sobre se iria 
a Basília, Filinto disse apenas 
que “até o momento não”.  Al-
guns minutos depois, disse 
que a reunião havia sido 
cancelada. Indagado sobre se 
teria um comunicado oficial 
sobre o cancelamento, Filinto 
afirmou que soube em um 
grupo de WhatsApp do par-
tido, mas até o fechamento do 
texto não houve comunicado 
oficial do PL sobre o cance-
lamento da reunião.

Bolsonaro anunciou o 
fim do acordo no fim de 
semana e na segunda-feira, 
em Dubai, disse a jorna-
listas que espera “em pou-
quíssimas semanas, duas, 
três, no máximo, casar ou 
desfazer o noivado”. 

Em nota, o PL revelou que 
“após intensa troca de men-
sagens” entre Bolsonaro e 
Valdemar Costa Neto, que 
comanda o partido, foi de-
cidido em comum acordo 
adiar a filiação. O desen-
tendimento principal seria 
sobre o diretório do PL de 
São Paulo, que deve apoiar 
o PSDB. Bolsonaro quer 
deixar o diretório paulista 
sob comando do filho “03”, 
o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro. “O que acontece: 
alguns estados, que para 
mim, para a possível eleição, 
se eu vier a ser candidato, 
são vitais, como São Paulo. 
Ele tem um compromisso 
em São Paulo, que tem mais 
de 30 milhões de eleitores”, 
declarou Bolsonaro. (RSC 
com Folhapress)

PL-MS fica fora de reunião 
para discutir suspensão da 
filiação de Jair Bolsonaro

minhou ofício à Agetran, com 
cópia ao Consórcio Guaicurus, 
cobrando o aumento da quan-
tidade de ônibus circulando 
na Capital, principalmente nos 
horários de pico, por conta do 
aumento dos casos de corona-
vírus na cidade.

Desde então, a Câmara tem 
articulado junto ao Executivo, 
e ao consórcio que operaciona-
liza o transporte coletivo, pro-
postas para diminuir a lotação 
nos ônibus, considerado um 
ponto de estrangulamento para 
o avanço da COVID-19. Diversas 
reuniões já foram feitas com os 

principais agentes envolvidos. 
No próximo dia 3 de dezembro, 
uma audiência pública também 
será realizada na casa. 

“O TCE já fez um Termo 
de Ajustamento de Gestão 
para buscar soluções para o 
transporte coletivo de Campo 
Grande. Os debates que a Câ-
mara tem proporcionado têm 
trazido TCE, Ministério Pú-
blico e Defensoria Pública. 
Vamos discutir, de forma mais 
contundente, de forma mais 
abrangente, soluções exequí-
veis para esse tema”, disse 
o presidente da Comissão de 

Trânsito, vereador Coronel 
Alírio Villasanti. Já o diretor-
-presidente da Agetran, Janine 
Bruno, destacou o papel dos ve-
readores na construção de um 
sistema público de transporte 
mais eficiente. 

“A Câmara tem a parte de 
falar com o cidadão, que chega 
facilmente aos vereadores. Isso 
vindo dos vereadores nos nor-
teia muito. Como os vereadores 
estão muito próximos a comuni-
dade, trazem tudo para a gente. 
Esse tipo de reunião é muito 
produtiva”, completou. (Com 
Ascom da Câmara)

antes ter uma história de vida 
no Legislativo e no Executivo. 
É necessário, sim! A Justiça 
Eleitoral deveria dar como con-
dição essencial para aqueles 
que postulam um cargo um 
currículo do passado”, disse ele 
sem citar nomes, mas também 
como uma indireta ao pré-
-candidato Eduardo Riedel do 
PSDB, que nunca foi eleito a 
cargo público. 

Vendendo seu currículo, 
Marquinhos explicou à po-
pulação que “falsas apostas 
levam a falência empresas ou 
contas de casa”. “Sou ficha 
limpa, portanto, quem fez por 
Campo Grande é capaz de fazer 
por Mato Grosso do Sul.”

Carlão prefeito interino
O prefeito Marquinhos 

Trad passou ontem o cargo 
de prefeito de Campo Grande 
interinamente para as mãos do 
presidente da Câmara Muni-
cipal, vereador Carlos Augusto 
Borges, o “Carlão” (PSB), que 
ficará no comando do Executivo 
até amanhã, quinta-feira (18). 
O motivo é uma viagem que 
Marquinhos e a vice-prefeita 
Adriane Lopes farão até o Pa-
raguai para participar de um 
evento sobre a Rota Bioceânica.

Marquinhos passou 
o cargo ontem ao 
vereador Carlão, que 
vira prefeito interino

afirmou que é “importante 
que numa eleição majoritária 
haja alianças com Deus e com 
o povo”. “Deus ama a todos 
os concorrentes e ele não vai 
torcer para A, B, C ou D, mas a 
aliança com o povo é necessário 
fazer, caso contrário a gente vai 
ver novamente o repúdio da po-
pulação com aqueles gigantes 
que querem colocar dentro do 
seu barco todos os homens 
públicos desta cidade.”

Marquinhos destacou que 
grandes grupos políticos e for-
mações já tiveram surpresas 
desagradáveis em eleições 
passadas e citou exemplos. 
“Vai naufragar como nau-
fragou na vez em que o Ri-
cardo Bacha disputou com o 
Zeca do PT, ou da vez em que 
o Giroto disputou com Alcides 
Bernal, da vez em que o Del-
cídio disputou com o próprio 
governador Reinaldo, e que 
naufragou naquela eleição 
municipal onde eu concorri 
com a ex-vice-governadora e 
agora deputada Rose Modesto 
e venci. Daquela vez juntou 
toda uma turma de um lado e 
nós ficamos sozinhos de outro, 
ou seja, a população sabe dife-
renciar quem é quem em um 
processo eleitoral”, disse o 

prefeito, jogando indireta ao 
PSDB, que tem como premissa 
alianças a longo prazo.

Deixar a prefeitura
Questionado se está pre-

parado para abrir mão de co-
mandar a Prefeitura de Campo 
Grande por dois anos e deixar 
o comando para a vice-prefeita 
Adriane Lopes (Patriota), Mar-
quinhos desviou da pegunta, 
até porque existe certa apre-
ensão, já que, pela legislação 
eleitoral, ele deve deixar o 
cargo  seis meses antes da 
eleição. Esse é o risco que 
corre: de disputar e perder 
a eleição ficando também de 
fora da gestão municipal. 

O prefeito respondeu des-
crevendo que tem experiência 
suficiente para ser gover-
nador, pois esteve na função 
de secretário municipal, ve-
reador e deputado estadual 
por dez anos. Ele reclamou da 
Justiça Eleitoral por não exigir 
currículo de vida pública dos 
concorrentes. 

“Esse é o vocabulário mais 
importante para que o eleitor 
examine a hora que depositar 
a confiança do seu voto. O pre-
paro de vida administrativa. 
Não é possível ser gestor, sem 

Rayani Santa Cruz

O prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) praticamente se lançou 
pré-candidato ao governo de 
Mato Grosso do Sul durante 
entrevista ontem (16), na Rádio 
Capital FM 95, e até alfinetou 
os tucanos, que por meio do 
governo de Reinaldo Azambuja 
(PSDB) têm sido seu grande 
parceiro em obras na Capital, 
mas tem como pré-candidato o 
secretário Eduardo Riedel (In-
fraestrutura). Porém Marqui-
nhos ainda não se coloca como 
pré-candidato ao governo, fala 
em avaliar pesquisa e, quando 
questionado sobre o fato de ter 
de renunciar a dois anos de 
mandato como prefeito da Ca-
pital para disputar uma eleição 
incerta, muda rapidamente de 
assunto evitando falar sobre 
o tema. Em eventual derrota, 
Trad perderia o mandato atual 
e ficaria fora da vida política 
pelo período.

O prefeito de Campo Grande 
disse que “faz alianças com o 
povo e não com políticos” e des-
tacou que o PSD vai ter candi-
dato ao governo do Estado. Ele 
explica, que antes da decisão 
final, sobre quem vai pleitear o 
cargo de governador, a direção 
nacional e estadual busca, por 
meio de pesquisas quantita-
tivas e qualitativas, o nome que 
a população vai escolher.

 “Por isso nós estamos 
aguardando o resultado 
dessas pesquisas para que 
nesse quadro atual possa ser 
pinçado um nome, que tenha 
apoio popular. Isso é o mais 
importante. Não adianta você 
ter apoio de partidos, não 
adianta ter apoio de coliga-
ções. Isso pode somar, mas não 
é fator decisivo numa eleição 
majoritária”, disse o gestor no 
programa Tribuna Livre.

Alfinetando o PSDB, Trad 
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Eleições 2022

Com filiação no PL suspensa, presidente quer eleger senadores

Bolsonaro diz em Dubai que Amazônia ‘não pega fogo’

Partidos buscam Bolsonaro para 
turbinar bancadas em 2022

DE JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE), líder da minoria na Câmara, sobre 
Bolsonaro dizer que questões do Enem ‘começam a ter a cara do governo’.

O Enem não é instrumento de 
manipulação. Quem pensa assim, 
não tem compromisso civilizatório

Quadro societário
Paulo Guedes (Economia) omitiu do governo a informação 

de que sua filha continuou como diretora da offshore que 
mantém nas Ilhas Virgens Britânicas, afirma o deputado 
federal Elias Vaz (PSB-GO). Guedes encaminhou na semana 
passada documentação sigilosa para a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, da qual o parlamentar 
faz parte. Segundo Vaz, o material mostra que o ministro foi 
diretor de 2014 a 2019. Paula Drumond Guedes, desde 2015.

Lacunas 
Quando entrou na Economia, Guedes não apresentou 

essa informação na Declaração Confidencial de Informações 
(DCI) exigida pelo governo, afirma o deputado. A DCI é 
uma documentação que serve, segundo especialistas, para 
abranger dados sobre potenciais conflitos de interesses 
decorrentes de relações familiares.

Outro lado
Os advogados de Guedes, Ticiano Figueiredo e Pedro 

Ivo Velloso, afirmam que não houve omissão por parte do 
ministro e que o fato é, “há tempo”, de conhecimento dos 
órgãos públicos.

Papel 
Eles afirmam também que a filha de Guedes é diretora 

por “questões meramente burocráticas de representação 
junto aos gestores e administradores terceirizados.” A 
descoberta deve virar dar nova munição a parlamentares 
contra o ministro.

Já é 2022... 
Sergio Moro respondeu à presidente do PT, Gleisi Hoffmann, 

que o culpou por problemas na Petrobras. Ao Painel ela tentou 
atribuir a ele a culpa pela alta nos combustíveis e afirmou que 
se trata de um debate econômico.

...No Brasil 
Moro compartilhou a notícia e afirmou que a Petrobras 

“foi saqueada durante o governo do PT com bilhões de 
dólares em prejuízo”. Ele escreveu ainda que a empresa 
quase quebrou e que “transformar bandidos em heróis e 
atribuir culpa a quem combateu o crime é estratégia para se 
alterar a verdade e inverter valores.”

Estou...” 
Márcio França (PSB) tem estimulado nos bastidores que 

a presidente do TCU, Ana Arraes, entre na disputa pelo 
governo de Pernambuco, contrariando interesse de caciques 
do PSB no estado.

...Aqui 
O PT, que quer se aliar à sigla regional e nacionalmente, 

vê França tentando minar a influência de Paulo Câmara 
(PSB) e ganhar força para discutir uma chapa em SP na 
qual os petistas o apoiem.

Venha... 
O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, chamou os 

presidentes dos 27 diretórios estaduais do partido para uma 
reunião na próxima quarta (17). O dirigente quer discutir 
com todas as bancadas a filiação de Bolsonaro, que estava 
marcada para o próximo dia 22 e acabou cancelada devido a 
entraves regionais.

...A nós 
O objetivo do encontro, segundo pessoas próximas de 

Valdemar, tem por objetivo azeitar a entrada do presidente 
da República na sigla.

Campanha 
Embora não tenha ainda confirmado se votará nas 

prévias partidárias, Geraldo Alckmin (PSDB-SP) trabalhou 
intensamente nos bastidores nos últimos dias para conseguir 
votos para que o governador Eduardo Leite (RS) seja escolhido 
candidato a presidente pela sigla, segundo relatos de amigos.

Traição 
Leite está na disputa contra João Doria (SP), desafeto 

de do ex-governador. Alckmin tem sido criticado por ter 
baixado o aplicativo das prévias em meio à sua possível 
saída do partido.

Freio... 
A queda de 50% nas interações com as páginas de Jair 

Bolsonaro nas redes sociais a partir de agosto registrada pela 
pesquisa da Diretoria de Análises de Políticas Públicas da 
FGV é vista por investigadores como resultado do avanço dos 
inquéritos que miram o presidente e seus principais apoiadores.

...De mão 
No mês de agosto, quando a FGV aponta para o 

início da queda nos números, o STF e TSE fizeram uma 
ofensiva contra os principais apoiadores de Bolsonaro e 
suspenderam a monetização de seus canais.

Folhapress

O namoro de Jair Bolsonaro 
com partidos do “centrão” 
para encontrar uma sigla que 
o abrigue está sendo marcado 
por cálculo político das duas 
partes. A negociação continua 
depois que o presidente sus-
pendeu sua filiação ao PL 
em razão de divergências em 
composições estaduais. Bol-
sonaro disse na segunda-feira 
(15), em Dubai, que voltou 
a conversar com outros par-
tidos sobre possível filiação. A 
hipótese de reeleição do man-
datário não é tratada como 
certeza nem na cúpula do PL 
nem na do Progressistas (ex-
PP), que também pode filiar 
Bolsonaro.

Dirigentes de ambas as si-
glas reconhecem que o pleito 
de 2022 em nada se assemelha 
ao de 2018 e que, hoje, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) tem vantagem elei-
toral. Nem o aumento no valor 
pago do Bolsa Família para o 
tíquete do Auxílio Brasil, cuja 
parcela será de R$ 400, são 
vistos como capazes de ala-
vancar Bolsonaro. Um sintoma 
desse pragmatismo é o fato 
de que Valdemar Costa Neto, 
presidente do PL, indicou que 

pode liberar parte dos diretó-
rios a apoiar quem quiser na 
eleição presidencial – o que 
levou Bolsonaro a cancelar a 
filiação marcada para o dia 22. 

Na sexta-feira (12), o PL pu-
blicou nota na qual afirma que 
o presidente do diretório em 
Pernambuco terá plena auto-
nomia para conduzir a escolha 
de “nomes que constarão na 
chapa de candidatos majoritá-
rios e proporcionais”. Mesmo 
fazendo oposição ao governo 
de Paulo Câmara (PSB), o PL 
buscou se afastar de Bolso-
naro por causa da rejeição ao 
seu nome em Pernambuco.

Bancadas
O cenário faz parte da es-

tratégia eleitoral montada pelo 
PL, para fortalecer bancadas 
na Câmara e no Senado e se 
posicionar em 2023 como uma 
força política incontornável – 
independente de quem ocupe 
o Planalto. O pragmatismo dos 
partidos do “centrão”, hoje 
com Bolsonaro, não vem de 
agora e é o que garante sua 
sobrevivência política. O PP 
e o PL apoiaram governos do 
PSDB, do PT e do MDB.

Como exemplo, o líder na 
Câmara, Ricardo Barros (PP-
PR), já ocupou o mesmo cargo 

no governo de Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB), e foi 
vice-líder nas gestões de Lula 
e Dilma Rousseff (PT). No go-
verno de Michel Temer (MDB), 
Barros foi ministro da Saúde.

Assim, o plano do PL para 
a Câmara em 2022 é aumentar 
o número de deputados tendo 
Bolsonaro como puxador de 
votos. Hoje, o partido tem 43 
deputados, a terceira maior 
bancada. A legenda já pode 
registrar crescimento antes 
do pleito, com a migração de 
deputados bolsonaristas que 
pretendem seguir Bolsonaro, 
se a filiação se confirmar.

Com o desempenho de Bol-
sonaro e de outros puxadores 
de voto, líderes da sigla es-
peram atingir 60 deputados. 
Caso o plano seja bem-suce-
dido,  será uma força política 
que não poderá ser ignorada 
mesmo se Bolsonaro perder 
a reeleição. O poder de uma 
sigla das proporções do PL – 
e que tem histórico de votar 
unida em pautas importantes 
– deve ser suficiente para in-
fluenciar placares de interesse 
do Planalto. Hoje com quatro 
integrantes, a bancada do PL 
no Senado pode ser reforçada 
com a filiação de Flávio Bol-
sonaro (Patriota-RJ), filho do 

presidente. A prioridade na 
casa é garantir a reeleição 
dos dois senadores que devem 
disputar a renovação dos man-
datos em 2022: Romário (RJ) 
e Wellington Fagundes (MT).

O desenho eleitoral para re-
forçar a posição do governo no 
Senado foi um dos principais 
temas da reunião entre Bolso-
naro e o chefe do PL, Valdemar 
Costa Neto. No encontro em 10 
de novembro, ficou acertado o 
apoio de Bolsonaro à reeleição 
de Romário, em uma chapa 
estadual encabeçada pelo go-
vernador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro (PL).

Bolsonaro e Valdemar simu-
laram a construção de chapas 
em diferentes estados, como 
a candidatura do ministro 
Onyx Lorenzoni (Trabalho) 
e do senador Jorginho Mello 
(PL) para os governos do RS e 
de SC, respectivamente. Onyx 
é filiado ao DEM e planeja se 
mudar para o PL. A estratégia 
de reforçar a situação de go-
vernistas no Senado envolve 
ainda a candidatura de ou-
tros aliados, como a ministra 
Tereza Cristina (Agricultura) 
tente uma cadeira por Mato 
Grosso do Sul. No DEM, ela 
mantém conversas sobre uma 
possível filiação ao PP.

Bolsonaro se reuniu 
com investidores 
e falou sobre a 
Amazônia em Dubai

AlanSantos/PR

Governador João Doria 
(SP) comprou jingle 
para usar nas prévias 
tucanas e nas eleições
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Doria compra direitos da música ‘O Homem 
Disparou’ para prévias e campanha presidencial

O jingle “O Homem Dis-
parou”, que virou hit nas 
eleições municipais de 2020, 
embalará a reta final da cam-
panha do governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
nas prévias presidenciais do 
PSDB. A equipe do gover-
nador comprou os direitos 
da canção da banda pernam-
bucana Vilões do Forró tanto 
para as prévias quanto para a 
eleição de 2022, o que significa 
que outros candidatos não 
poderão usá-la.

A letra, que originalmente 
fala sobre um candidato 
“querido, atencioso” que 
disparou em popularidade 
entre os eleitores, ganhou 
novos versos com contornos 
tucanos. Na introdução, os 
dizeres “tamo junto, negada” 
deram lugar a “tamo junto, 
tucanada”, ao passo que o 
trecho “Nunca foi sorte / 
Sempre foi Deus” se trans-
formou em “Nunca foi sorte / 
Sempre foi trabalho”.

A paródia ainda celebra o 
fato de o governador ter capi-
taneado a vacinação contra a 
COVID-19 com a CoronaVac, 
a primeira aplicada no país, 
substituindo o verso “trouxe 
a liberdade para o povo” por 
“trouxe a vacina para o nosso 
povo”. O jingle de Doria é 
acompanhado por um vídeo 
repleto de memes e que faz 
provocações ao governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite (PSDB), que disputa 
com o paulista a indicação do 
PSDB para concorrer à Presi-
dência em 2022.

Na peça, Leite é apresen-
tado como um atleta de corrida 
em desvantagem em relação a 
Doria e também como o perso-
nagem de desenho animado 
Coiote, que tenta alcançar o 
personagem Papa-Léguas sem 
sucesso – sendo que este úl-
timo aparece com o rosto do 
governador de São Paulo.

Nas eleições de 2020, o jingle 
pré-fabricado “O Homem Dis-

parou” consagrou a campanha 
de diversos candidatos de todo 
o país. Na letra original, não 
há citação a qualquer nome ou 
número do candidato.

A música foi gravada em 
ritmo de pisadinha, variação 
do forró eletrônico mais ace-
lerada e baseada em instru-
mentos como o teclado, que 
virou um fenômeno de po-
pularidade no Nordeste nos 
últimos anos, quando bandas 
como a Barões da Pisadinha 

passaram a figurar entre as 
mais ouvidas do Brasil.

A música viralizou de forma 
rápida em grupos de aplica-
tivos de mensagens e em redes 
sociais na internet. Oficial-
mente, o jingle já foi adaptado 
para candidatos de ao menos 
220 cidades. Na época, o autor, 
César Araújo, estimou que 
número de versões podia ser 
até dez vezes maior, já que a 
maioria era feita sem autori-
zação. (Folhapress)

Ao participar de evento 
com investidores em Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que os ataques que o 
Brasil sofre em relação à 
Amazônia não são justos e 
convidou autoridades árabes 
e investidores locais a co-
nheceram a região. “Nós que-
remos que os senhores co-
nheçam o Brasil de fato. Uma 
viagem, um passeio pela Ama-
zônia é algo fantástico. Até 
para que os senhores vejam 
que a nossa Amazônia, por ser 
uma floresta úmida, não pega 
fogo”, afirmou Bolsonaro, na 
segunda-feira.

Durante a abertura do 
Fórum Invest in Brasil, Bol-
sonaro afirmou que mais de 
90% da Amazônia se mantém 
preservada. O presidente 
disse ainda que o país está 

de portas abertas para negó-
cios, sobretudo no setor de 
agricultura. “A Amazônia é 

um patrimônio. A Amazônia 
é brasileira. E vocês, lá, com-
provarão isso e trarão real-

mente a imagem que condiz 
com a realidade”, concluiu. 
(Com Agência Brasil)
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Primeiro dia de reforço com a terceira dose para o 
público geral foi de baixa procura em Campo Grande

Visando ampliar imunização, 
SES apela para intervalo de 
quatro meses entre vacinas

Clara Rockel

A SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) anunciou ontem 
(16) a ampliação das doses de 
reforço a todos os sul-mato-
-grossenses acima de 18 anos 
que já tiverem cumprido o es-
quema vacinal há, pelo menos, 
quatro meses. A iniciativa vem 
ao encontro da campanha de 
megavacinação do governo 
federal, lançada ontem, que 
recomenda o tempo de cinco 
meses entre doses. (Leia mais 
na página B4.)

Apesar da ampliação, a pro-
cura pelo reforço nos pontos 
de aplicação da Capital foi 
baixa na tarde de ontem (16). 
“A terceira dose como um todo 
está tendo baixa procura”, 
disse Andressa Tognon, re-
presentante da UCDB (Univer-
sidade Católica Dom Bosco) 
na coordenação do drive da 
universidade. “Achei que hoje 
ia aumentar a procura, já que 
o público foi ampliado, mas 
continuou baixo”, completou. 

Quem endossa a opinião 
de Andressa é Damásio Filho, 
também coordenador do drive 
da universidade, por parte da 
Sesau: “Estamos esperando 
que o pessoal venha. Hoje 
vieram cerca de 60 pessoas 
acima de 59 anos procurando 
a terceira dose, só na parte da 
tarde”, disse Damásio, que é 

enfermeiro. “Imaginamos que 
a procura vai aumentar con-
forme a idade diminua. Ainda 
temos uma certa procura pela 
primeira dose, principalmente 
pelo público de 30 a 40 anos. 
O pessoal ainda está meio re-
lutante, mas a ciência está aí, 
acessível para todos. Vamos 
vacinar”, completa o coorde-
nador, em tom animado. 

Em contrapartida, quem 
não perdeu tempo em tomar 
a terceira dose foi Breno Be-
tini, médico-veterinário que, 
apesar de não se encaixar 
no quesito de idade, tomou o 
reforço por ser profissional da 
saúde: “Esta é uma etapa su-
perimportante da vacinação, e 
acredito que todos devem re-
alizá-la”, disse o veterinário. 
“Nossa rotina está voltando 
ao normal, então estamos 
esperando mais segurança. 
Espero que fique todo mundo 
bem”, completou. A respeito 
da facilidade em encontrar 
informações sobre o reforço, 
Breno diz: “Toda a informação 
está sendo veiculada muito 
bem nos noticiários todos os 
dias. Estou apoiando bastante 
as campanhas a respeito do 
assunto”, concluiu. 

Sobre a campanha e como 
ela deve funcionar no interior 
do Estado, o presidente do 
Cosems-MS (Conselho de Se-
cretarias Municipais de Saúde 

de Mato Grosso do Sul), Ro-
gério Leite, declarou: “Essa 
autorização foi providencial, 
pois estamos observando um 
aumento dos casos positivos e 
das internações. O reforço au-
mentará a imunidade contra 
a doença”, disse Rogério, que 
completou: “Todos os muni-
cípios já estão se reunindo 
com suas equipes e traçando 
estratégias. Lembrando que 
isso vai ocorrer de forma gra-
dativa, por idade, de acordo 
com a situação de cada local”, 
diz o presidente. 

Atualmente, a SES conta 
com um estoque de quase 
350 mil doses de imunizantes, 
sendo 307 mil doses da Pfizer, 
19 mil da AstraZeneca e 24 
mil da CoronaVac. Levando 
em conta as vacinas arma-
zenadas nas redes de frio 
dos municípios, os números 
podem chegar a mais de 500 
mil doses. 

O secretário de Estado 
de Saúde, Geraldo Resende, 
afirmou que o Estado con-
tinuará a adotar o prazo de 
quatro meses para a aplicação 
do reforço: “Entendemos que 
esse período de tempo nos dá 
a possibilidade de imunizar o 
maior número de pessoas no 
menor tempo possível”, disse 
Resende. 

“Atualmente, a vacinação 
está avançando em um ritmo 

muito lento, e um intervalo 
de tempo grande com uma 
procura tão baixa apenas au-
menta os custos. O governo 
precisa de uma campanha 
de mídia muito forte para 
alcançar as pessoas que re-
lutam em se vacinar. Quem 
ainda não se imunizou ou não 
tomou a segunda dose precisa 
fazer isso o mais rápido pos-
sível”, concluiu. 

Mesmo com a maioria dos 
drives de vacina fechados, 
o secretário municipal de 
Saúde, José Mauro de Castro, 
acredita na capacidade da 
Capital para imunizar todas 

as pessoas na medida em que 
houver procura: “A questão 
não está apenas nos drives. 
Atualmente temos uma rede 
de cerca de cinquenta uni-
dades de saúde disponíveis 
para a vacinação da COVID, 
com uma capacidade de apli-
cação de cerca de 5 mil doses 
a cada quatro horas. Somando 
as aplicações dos drives, po-
demos aplicar em média 10 
mil doses por dia”, afirmou 
José Mauro. 

A respeito da idade dos imu-
nizados, o secretário também 
explicou: “Temos aproximada-
mente 15 mil doses da Pfizer 

apenas em Campo Grande. 
Para cada idade, existem em 
média 8 mil pessoas aguar-
dando o imunizando. Por isso 
precisamos abaixar a idade 
aos poucos. Hoje estamos va-
cinando 57 anos, depois vamos 
analisar as sobras para abrir 
mais idades amanhã”, com-
pletou. Em relação às pessoas 
que se imunizaram com doses 
únicas, o secretário escla-
receu: “Vão tomar dose de re-
forço também. Provavelmente 
será da Pfizer, mas existe a 
possibilidade de imunização 
com AstraZeneca ou a própria 
Jansen”, finalizou. 

A quem compareceu no 
drive para receber dose 
reforço sentimento foi 

de total segurança 
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Educação Sorteio

Investimento

Com isso, a folha salarial deve sofrer incremento de até R$ 1,2 bilhão no próximo ano

SED amplia o ensino integral e 
lança a Matrícula Digital 2022

Governo do Estado anuncia reajuste salarial de 
10% para todos os servidores a partir de 2022

Manifestantes 
protestam pela 
reforma agrária

FAC inicia 
arrecadação  
de brinquedos 

Fiscalização 
ambiental ganha 
reforço digital

Termina amanhã 
inscrição do 
concurso da PC

PRF autua 427 
condutores durante 
último feriado

Trabalhadores 
e famílias rurais 
participaram nessa 
terça-feira (16) de um 
protesto pela retomada 
dos processos de 
reforma agrária. O grupo 
percorreu cerca de 16 
quilômetros.  “Essa é uma 
mobilização em defesa da 
reforma agrária, estamos 
cobrando do governo que 
desbloqueie e assente 
as famílias acampadas”, 
explicou Jonas Carlos, 
membro da diretoria 
nacional da FNL. (DR)

O Fundo de Apoio 
à Comunidade inicia a 
5ª edição da campanha 
de arrecadação de 
brinquedos que serão 
distribuídos na véspera 
de Natal, para as crianças 
das comunidades mais 
vulneráveis de Campo 
Grande. Podem ser doados 
brinquedos novos ou 
usados, desde que estejam 
em boas condições de uso. 
Todas as secretarias são 
pontos de coleta, além da 
FAC, na Avenida Fábio 
Zahran, 6.000. (MP)

Os fiscais do Imasul 
(Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso 
do Sul) e os policiais 
militares ambientais 
têm um novo aliado no 
desempenho de suas 
tarefas. Um aplicativo 
que substitui os blocos de 
papel, torna o trabalho 
mais ágil na medida em 
que os procedimentos são 
integrados ao sistema de 
gestão do Imasul, portanto 
começa a tramitar no 
momento em que o auto é 
lavrado. (MP)

Interessados em 
participar do concurso 
da Polícia Civil devem 
ficar atentos, pois 
as inscrições serão 
realizadas exclusivamente 
via internet, até 18 de 
novembro de 2021, no 
endereço eletrônico 
www.concurso.fapec.
org, e o valor da taxa de 
inscrição é de R$ 340,48. 
Ao todo serão 236 vagas. 
A remuneração varia 
entre  R$ 4.527,80 até os 
R$ 17.014,18. (MP com 
assessoria)

A Polícia Rodoviária 
Federal flagrou 21 
motoristas dirigindo sob 
efeito de substâncias 
psicoativas, e 2 foram 
presos; 109 condutores 
ou passageiros não 
utilizavam o cinto de 
segurança e 34 crianças 
eram transportadas 
fora do dispositivo de 
segurança. No total, foram 
registradas 427 infrações 
de ultrapassagem. Tudo 
isso durante a Operação 
Proclamação da República 
2021, realizada nas 
rodovias federais de Mato 
Grosso do Sul. (MP)

Isabela Assoni

O governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) entregou 
ontem (16), na Alems (Assem-
bleia Legislativa de MS), a 
proposta de reajuste salarial 
linear de todos os servidores 
públicos do Estado de 10%. A 
proposta engloba os servidores 
ativos, inativos, pensionistas e 
comissionados. Se aprovado, o 
reajuste passará a ser aplicado 
em janeiro de 2022. 

Mato Grosso do Sul tem 81 
mil servidores, entre ativos e 
inativos. Em janeiro de 2015, 
eram R$ 456 milhões por mês 
destinados à folha de paga-
mentos, valor que subiu para 
R$ 755 milhões em 2021, 75,46% 
de aumento. De acordo com o 
governador, a proposta incor-
pora o abono salarial que foi 
fornecido para os servidores 
em 2017, assim como algumas 
reestruturações de carreira. 

“Nós vamos fazer um rea-
juste linear maior, uma reestru-
turação das carreiras que dá 
um ganho adicional e a gente 
espera, como prioridade do Exe-
cutivo, é não ferir a lei de respon-
sabilidade fiscal, o teto de gastos 
e equilíbrio fiscal”, enfatiza.

Para o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Paulo Corrêa, 
o momento representa a co-
laboração do trabalho entre 
governo e Assembleia. 

“Neste momento, o Estado 
com sua folha de pagamento 
em dia, concedendo benefícios 
fiscais aos setores que a as-
sembleia solicitou. É o governo 
trabalhando junto com a As-
sembleia. Nós queremos que o 
Estado tenha um aumento sus-

Débora Ricalde

Começaram nessa terça-
-feira (16) as apostas na Mega-
-Sena da Virada 2021, sem 
poder acumular, e os vence-
dores faturarão R$ 350 mi-
lhões, maior prêmio já pago 
em toda a história do concurso. 

Ainda sem muita pro-
cura nas lotéricas de Campo 
Grande, o gerente Kato, do 
estabelecimento localizado 
no Shopping Pátio Central, 
afirmou ter uma boa aposta 
neste fim de ano.

“Nós temos uma expecta-
tiva grande de venda, mas na 
situação atual que estamos 
hoje a gente vê vários prêmios 
de valor elevado e a procura 
não é tão grande assim devido 
ao poder econômico. Porém 
estamos mantemos a expecta-
tiva, já que agora em novembro 
os trabalhadores começam a 

receber as parcelas do décimo 
terceiro”, afirma o gerente.

Ainda sem muita procura, 
alguns apostadores já estão se 
preparando. Esse é o caso da 
Rosangela Costa, de 50 anos, 
que trabalha em uma escola 
e não perde a esperança de 
receber o prêmio. 

“Hoje mesmo já vou falar 
com o pessoal da escola para 
juntar os números e apostar. 
Caso ganhe quero comprar 
uma casinha para mim, ajudar 
a minha família e investir o res-
tante”, explica a professora.

O futuro é um dos tópicos 
principais quando o assunto 
é “o que fazer com tanto di-
nheiro?”. O garçom Kainã 
Ramos, de 19 anos, disse que 
tem alguns planos como prio-
ridade, mas pretende também 
reservar parte do prêmio.

“Se eu ganhasse iria querer 
viajar, para qualquer destino 

que eu quisesse. Depois ajudar 
meus pais dando uma casa me-
lhor, comprar um computador, 
pagar meus estudos e também 
a minha CNH”, disse. 

Já a cuidadora de idosos 
Maria Auxiliadora, 64 anos, 
tem um pensamento mais ge-
neroso. Ela pretende, montar 
um ONG (organização não go-
vernamental) para ajudar a 
cuidar de cães e gatos. 

“Quero também aumentar 
minha casa com uma reforma e 
quem sabe montar uma creche 
para ter sempre crianças por 
perto”, afirma Maria. 

As apostas seguem até o 
dia 31 de dezembro, quando 
acontece o grande sorteio. 
Quem quiser participar pode 
ir até uma lotérica, pelo apli-
cativo Loterias Caixa ou pela 
internet. Vale lembrar que o 
valor da aposta simples, com 
seis números, é de R$ 4,50.

Lotéricas registram 
movimento baixo, mas  
já carregam esperança 
por dias melhores

Nilson Figueriedo

Mega da Virada reserva pela primeira vez  
R$ 350 milhões e jogadores sonham com prêmio

tentável e para isso precisamos 
de projetos”, comenta. 

No mesmo pacote de ações, 
Reinaldo Azambuja entregou 
uma pasta com 15 projetos de 
lei voltadas para a revisão e 
reestruturação de carreiras do 
funcionalismo público, que foi 
possível porque no início de 
2021 o Estado conseguiu ficar 
abaixo do limite prudencial pre-
visto pela Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Para o governador, 
o aumento na folha não tem 
influência negativa.

“O impacto dessa revisão é 
um aumento na folha para o ano 
de 2022 projetada de R$ 1,245 
bilhão a mais. Então todos nós 
teremos um gasto de pessoal a 
mais em 2022. O nosso limite é 
o limite da nossa responsabi-
lidade. Não vamos fazer nada 
que faça Mato Grosso do Sul 
voltar a ser um não cumpridor 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, informou. 

Tal reestruturação, foi co-
memorada pelo cabo Mário 
Sérgio Couto, presidente da 

ACS (Associação e Centro 
Social dos Policiais Militares 
e Bombeiros Militares de Mato 
Grosso do Sul). Que destacou 
que a medida chegou após 
três anos de diálogo com o 
governo do Estado. 

“Esse resultado significativo 
foi um trabalho de três anos, 
para convencer o governador do 
Estado de que principalmente 
os nossos inativos e pensio-
nistas, perderam o seu poder de 
compra, de ganho e precisavam 
de algo para que eles voltassem 
a sonhar e estamos recebendo 
esses resultados com muita ale-
gria. Não é algo expendido, mas 
é um resultado positivo e que 
já era aguardado. Os soldados 
ganhavam R$ 3.454,44 agora 
passam a ganhar R$ 5.005. O 
cabo vai receber R$ 6 mil, o 
terceiro sargento R$ 7.207, o 
segundo sargente $ 8,288. O pri-
meiro sargento vai receber R$ 
9,945 e o subtenente R$ 11.337. 
Passamos do 18º no ranking do 
país para o 8º no ranking de 
salários”, comemorou.  

13º junto com salário em dezembro
Além do aumento de 10%, 

Azambuja anunciou que a se-
gunda parcela do décimo ter-
ceiro vai ser paga em dezembro 
de 2021 e que, pela primeira vez, 
está sendo estudada a possibi-
lidade de efetuar o pagamento 
do salário de dezembro dentro 
do mês de dezembro de 2021.

“O décimo terceiro está ga-
rantido para o dia 10 e a Secre-
taria de Fazenda está fazendo 
um estudo para que possamos 
pagar o salário ainda em de-
zembro, então seria um ganho 
adicional”, complementa.

Caravana da Saúde 
Questionado sobre a Cara-

vana da Saúde que após passar 
por adequações recebeu o nome 
de Examina MS e Opera MS, o 
governador Reinaldo Azambuja 
destaca que até o fim deste 
mês os procedimentos devem 
começar a ser realizados. 

“Estive com o secretário Ge-
raldo Resende e pactuamos a 
contratação de clínicas públicas 
e privadas e de hospitais. Neste 
novo programa vamos fazer as 
70 mil cirurgias, e outros 50 mil 
exames até o fim do mês vamos 
dar o ‘start’”, destacou.

Presidente da 
Assembleia comemorou 
a colaboração entre o 
Legislativo e o Estado

Fotos: Nilson Figueriedo

Aline Araújo

O Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul, por inter-
médio da SED (Secretaria de 
Estado de Educação), lançou 
a Matrícula Digital 2022. No 
evento on-line, a secretária 
de Educação, Cecília Motta, 
apresentou a ampliação de 
40% da oferta de ensino em 
tempo integral nas escolas 
estaduais de Mato Grosso do 
Sul. No próximo ano serão 
mais 35 unidades atendendo 
em regime integral, sendo 
10 a mais na Capital e 25 
no interior. Outra expansão 
anunciada foi a da educação 
profissional. Em 2022 serão 
abertas mais 18 turmas divi-
didas em 50 municípios. 

Até 2021 a Rede Estadual 
de Ensino contava com 98 es-
colas integrais. Em 2022 esse 
número sobe para 133 unidades 
escolares em 54 municípios. 
A previsão é de que mais de 
32 mil alunos sejam atendidos 
no formato. Dos municípios do 
Estado, sete, que ainda não ti-
nham opção, passaram a contar 
com escolas em regime integral: 
Anaurilândia, Bonito, Dois Ir-
mãos do Buriti, Iguatemi, Nio-
aque, Acinópolis e Douradina. 

Nos dois últimos municípios: 

Alcinópolis e Douradina, será 
realizada uma experiência. 
Como a cidade tem apenas uma 
escola, ela irá oferecer conco-
mitantemente tanto a opção de 
ensino regular como a possibi-
lidade do ensino integral. 

“A chance para o município 
trabalhar com uma escola to-
talmente integrada. O tempo 
integral traz algumas vanta-
gens para os alunos e a comu-
nidade”, afirmou a secretária, 
que também ressaltou a impor-
tância de realizar as matrículas 
o quanto antes, para garantir 
as vagas com tranquilidade. A 
expansão já estava prevista no 
plano estadual de educação.

Matrículas
Para realizar a matrícula, os 

alunos ou responsáveis devem 
fazer a sua atualização cadas-
tral até o dia 17 de dezembro, 
caso queiram continuar na 
mesma unidade escolar. O aluno 
deve acessar o painel do aluno, 
atualizar os dados e confirmar 
a permanência na escola. Essa 
ação não garante a vaga, pois o 
requerimento de matrícula deve 
ser assinado presencialmente 
na escola. Os alunos novos ou 
que desejam mudar de escola 
devem fazer a pré-matrícula até 
o dia 5 de janeiro.
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R$ 400

Safra

Apesar da ajuda de R$ 217, recurso é inferior aos R$ 400 de Bolsonaro

Auxílio Brasil deve ser pago a 
mais de 133 mil famílias em MS

PEC dos Precatórios precisa ser aprovada

Plantio da soja deve finalizar nesta semana no Estado

Arthur 
Vasques

Após aprovação na Câ-
mara dos Deputados (9/11), 
segue para análise do Senado 
a Proposta de Emenda à Cons-
tituição 23/21 — a PEC dos Precatórios, que se mostra um 
mecanismo para contornar as dívidas do governo e viabilizar 
o Auxílio Brasil, novo programa social e com viés claramente 
eleitoreiro do chefe do Planalto.

O que se planeja é a modificação das despesas com o pagamento de precatórios 
(que nada mais são do que dívidas judiciais da União).

 De forma a limitá-lo a R$40 bilhões por ano, até o término do 
regime do teto de gastos em 2036. Nesse sentido, permitiria o par-
celamento desses precatórios, no caso de extrapolamento desse 
limite. O reajuste dessa dívida também sofreria alteração. Atu-
almente, utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial (IPCA-E) para correção de valores; a proposta, 
no entanto, designa a taxa Selic para a efetuação do cálculo.

A PEC dos Precatórios é, dessa forma, a aposta do governo 
para, ao liberar esse espaço no orçamento, custear o programa 
Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família e busca abranger 
mais famílias em vulnerabilidade. 

Contudo, há de se considerar as inconstitucionalidades do 
texto, apontadas pelo Conselho Federal da OAB. A PEC, desse 
modo, mostra-se contrária à jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal, bem como viola a separação dos poderes, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada. 

O reajuste pela taxa Selic, assim, já foi tema explorado 
na ADI 4.357. Sustenta-se que a Selic não é referencial ade-
quado para mensurar a oscilação do poder aquisitivo da 
moeda brasileira e, para mais, poderá acarretar ineficiência 
e imoralidade administrativas ao estimular a protelação das 
discussões judiciais relacionadas a condenações da União, o 
que beneficia o Poder Público.

Ademais, ocorre a violação da coisa julgada ante à frus-
tração das expectativas do credor de receber os créditos esta-
belecidos na sentença judicial; e o desrespeito à separação de 
poderes, sobretudo para com o Judiciário, uma vez que será 
ignorado o critério de correção da dívida disposto em sentença 
em favor do (novo) índice proposto na PEC. Ainda, o parcela-
mento de precatórios já foi entendido como inconstitucional 
pelo STF na ADI 2.356.

Mesmo entendendo pela necessidade social do auxílio 
do governo para o sustento de diversas famílias, é dever do 
governo elaborar estratégias que se encaixem nas regras 
administrativas, fiscais e morais do jogo para o viabilizar; 
e criar um novo problema para tentar solucionar outro não 
parece ser o melhor caminho.

Advogado e mestrando em Direito.

Das inconstitucio-
nalidades da PEC dos 
Precatórios

Para chegar ao mínimo anun-
ciado de R$ 400, o governo pre-
tende concentrar forças para 
aprovar a PEC (Proposta de 
eEmenda à Constituição) dos 
Precatórios e fala que a pror-
rogação do auxílio emergencial 
não está no radar.

O tempo para se conseguir 
a aprovação da PEC, no en-
tanto, joga contra a estratégia 
e mantém a incerteza sobre os 
valores a serem pagos.

O líder do governo no Se-
nado e relator do texto dos 
precatórios, senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE), citou nos 
últimos dias 2 de dezembro 
como data-limite para a apro-
vação do texto. 

O prazo já é mais elástico que 

A CDL-CG (Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Campo 
Grande) realiza hoje (17), 
das 8h às 11h, o “Feirão de 
Empregos”, em parceria com 
a Funsat (Fundação Social 
do Trabalho). No Feirão de 
Empregos estarão reunidas 
as vagas ofertadas pelos em-
presários, tanto temporárias 
como efetivas, e a Funsat fará 
a seleção dos currículos dos 
candidatos para encaminha-
mento às vagas disponíveis.

De acordo com o presi-
dente da CDL-CG, Adelaido 
Vila, a parceria com a Funsat 
no feirão contribuirá com a 
captação das vagas que estão 

disponíveis na Capital. “Que-
remos fazer o encontro entre 
o trabalhar e as vagas abertas 
em Campo Grande.”

Adelaido ressaltou que 
os trabalhadores assistirão 
a uma palestra formativa. 
“Estamos disponibilizando 
esse momento para ajudar 
quem está em busca de uma 
oportunidade.”

O evento acontece na CDL-
-CG, situada à Rua Antônio 
Corrêa, 417, no Monte Líbano. 
Os trabalhadores deverão 
chegar às 8h, para participar 
da palestra, e logo após serão 
atendidos para o encaminha-
mento das vagas.

Rosana Siqueira

O plantio da soja no Estado já 
supera os 91% da área estimada 
para soja safra 2021/2022 de 
Mato Grosso do Sul, que é de 
3,776 milhões de hectares. Os 
dados são do Boletim Siga-MS 
e apontam aumento de 7% no 
plantio quando comparado com 
a área da safra 2020/2021, que 
foi de 3,529 milhões de hectares. 
A produtividade é de 56,38 sc/
ha, gerando uma expectativa 
de produção de 12,773 milhões 
de toneladas.

Quanto ao clima, a semana 
passada foi marcada por 
chuva em alguns municípios 
do Estado. De acordo com os 
modelos climáticos, a precipi-
tação média acumulada foi de 
11 mm, chegando a 58 mm em 

alguns municípios.
O ritmo acelerado do plantio 

antecipou em uma semana a 
expectativa de encerramento, 
passando para o dia 19 de no-
vembro. Antes era previsto o en-
cerramento dia 26 de novembro.

O período chuvoso retornou 
ao Estado, apontando melhores 
potenciais para a safra, mas 
ainda a expectativa é de que a 
produção da safra seja dentro 
da média dos últimos cinco 
anos, em razão de a cultura 
não estar em pleno desenvol-
vimento fenológico no Estado.

Crescimento
A área de soja em MS está 

em constante crescimento, e 
a expansão ocorre em áreas 
que eram destinadas ao cultivo 
de pastagem e cana-de-açúcar. 

o citado pela equipe econômica 
em conversas sobre o tema. 
Antes, o time sinalizava que a 
PEC teria de ser aprovada até 
meados de novembro; depois, 
até o fim deste mês.

As mudanças precisam ser 
colocadas em prática ainda 
neste ano para não desrespei-
tarem a lei eleitoral – que impede 
o aumento do benefício em 2022.

Governo e Congresso dei-
xaram de cortar custos e a pro-
posta de orçamento de 2022 está 
no limite do teto, que impede 
o crescimento real dos gastos 
federais.

A PEC dos Precatórios dribla 
o teto ao postergar o pagamento 
de sentenças judiciais progra-
madas para o ano e ainda muda 

a regra de correção anual do 
limite de gastos, liberando ao 
governo espaço de mais R$ 91,6 
bilhões em 2022 sem a necessi-
dade de revisar outras despesas 
– o que eleva o déficit nas contas 
públicas e o endividamento do 
país. O Brasil está no vermelho 
desde 2014, sua dívida passa de 
R$ 5,4 trilhões e os custos com 
juros são pagos pela sociedade 
como um todo.

Diante das incertezas sobre 
a aprovação da PEC, a prorro-
gação do auxílio emergencial 
começou a ser cogitada por 
governo e aliados como uma 
forma de ampliar o pagamento 
aos mais vulneráveis.

Mas a medida não é um con-
senso entre os próprios mem-

bros do Executivo mesmo após 
a sinalização favorável do TCU 
(Tribunal de Contas da União).

Entre membros da equipe 
econômica, uma eventual pror-
rogação do auxílio emergen-
cial tem sido vista como in-
compatível com as exigências 
de imprevisibilidade e urgência 
estabelecidas pela Constituição 
para os créditos extraordinários 
(fora do teto de gastos), já que 
a pandemia está arrefecendo.

Além disso, o orçamento de 
2022 ainda está em aberto – o 
que, na teoria, fornece condi-
ções para que os pagamentos 
previstos sejam feitos seguindo 
as regras tradicionais (com 
corte de despesas em outras 
áreas). (Folhapress)

Pagamento será
feito às famílias
que recebiam o 
Bolsa Família 
em todo o país

Produtores devem 
encerrar plantio da soja 
nesta semana no Estado

Arquivo OEMS

Arquivo OEMS

teto para 2022, em que apro-
ximadamente R$ 50 bilhões 
serão usados para bancar o 
aumento do benefício para 
R$ 400. Embora o texto tenha 
passado com sucesso pela 
Câmara dos Deputados, no 
Senado pode enfrentar resis-
tência dos parlamentares, que 
pedem alterações da proposta.

Números no Brasil
Com a inserção de mais in-

tegrantes no programa, agora 
o Auxílio Brasil deve passar a 
atender 17 milhões de famílias 
em situação de necessidade fi-
nanceira. Atualmente, o número 
de beneficiários inclusos no 
Bolsa Família é de 14,6 milhões.

Comércio

Feirão da CDL-CG vai ofertar 
vagas hoje em Campo Grande

A Azul iniciou ontem (16) 
as vendas das passagens aé-
reas para os voos com destino 
a Ponta Porã. A partir de 31 
de janeiro, a companhia pas-
sará a operar voos diários 
que conectarão o município 
à cidade de Campinas, em 
São Paulo. Com a nova rota, 
sobe para seis o número de 
cidades servidas pela Azul 
em Mato Grosso do Sul. 

A operação na cidade 
também atenderá a demanda 
de clientes de Dourados, base 
de operações que está fe-
chada temporariamente em 
função de uma reforma na 
pista do aeroporto. 

Os voos entre Campinas 
e Ponta Porã serão diários 
e partirão às 8h45 de Vira-

copos, com pouso previsto 
para as 9h30. Na volta, a 
partida acontecerá às 10h15 
do Aeroporto Internacional 
de Ponta Porã e pousará em 
Campinas às 12h50. Esses 
voos serão operados com 
as modernas aeronaves Em-
braer E1, com capacidade 
para 118 clientes. Atender 
Ponta Porã é um desejo an-
tigo da Azul. 

Ponta Porã é a sexta ci-
dade atendida pela Azul em 
Mato Grosso do Sul e se junta 
à já consolidada malha da 
companhia no Estado, que 
contempla Campo Grande, 
Três Lagoas, Bonito, Co-
rumbá e Dourados – que a 
companhia prevê retornar no 
2º semestre de 2022.

Passagens

Voos para Ponta Porã serão 
retomados em dezembro

Observou-se aumento de áreas 
nos municípios: Juti, Bela Vista, 
Ponta Porã, Porto Murtinho, 
Bonito, Aral Moreira, Terenos, 
Sete Quedas, Jaraguari, Ban-
deirantes, Campo Grande, Nova 
Alvorada do Sul, Rio Brilhante, 

Caarapó, Laguna Carapã, Guia 
Lopes da Laguna, Anastácio, 
Nioaque, Ribas do Rio Pardo, 
Jateí, Anaurilândia e Iguatemi. 
Do total da produção cerca de 
33% da safra já foi vendida 
antecipadamente.

Felipe Ribeiro

O novo Auxílio Brasil, pro-
grama de transferência de 
renda a famílias carentes, co-
meça a valer a partir de hoje 
(17), em substituição ao Bolsa 
Família. Em Mato Grosso do 
Sul, mais de 133 mil famílias 
devem receber mais do que o 
valor anterior, mas inferior aos 
R$ 400 prometidos pelo presi-
dente Jair Bolsonaro. A quantia 
média deverá ser de R$ 217,18 
por beneficiário. Esse recurso 
corresponde a um aumento de 
mais de um terço do que foi dis-
ponibilizado em outubro.

Os dados foram obtidos por 
meio do relatório do Bolsa 
Família e do Cadastro Único 
Estadual. Atualmente, as pes-
soas elegíveis ao programa 
federal recebem mensalmente 
uma média de R$ 90,29, em 
MS. Agora, os indivíduos já ca-
dastrados no benefício criado 
há 18 anos passarão a ter 
direito a uma ajuda financeira 
que corresponde a uma valori-
zação de R$ 126,89.

Caso o cálculo para a nova 
média se confirme, o montante 
da verba destinada ao Estado 
deve atingir quase R$ 30 mi-
lhões. No mês passado, a trans-
ferência do recurso para MS foi 
de pouco mais de R$ 12 milhões. 

Estimativa na Capital
Em Campo Grande, o nú-

mero esperado de beneficiá-

rios que devem ser atendidos 
pelo Auxílio Brasil deve passar 
de 32 mil famílias. Com a 
estimativa de que cada res-
ponsável familiar possa ter 
acesso à mesma média do 
auxílio financeiro no Estado, 
o novo valor pode sofrer uma 
elevação de 157% para aqueles 
que residem na Capital.

Valor não atinge R$ 400
Apesar da promessa feita 

por Jair Bolsonaro em criar 
um auxílio federal no valor 
de R$ 400 por mês, a pro-
posta não deve começar a 
vigorar por enquanto. A ideia 
do mandatário depende do 
aval do Congresso Nacional, 

com a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que criará uma alter-
nativa de gastos para o uso 
da verba.

A proposição do projeto 
prevê que a utilização do 
dinheiro público seja oriunda 
dos recursos destinados ao 
pagamento de dívidas da 
União, judicialmente im-
postas. Na prática, o governo 
só efetuaria a liquidação 
desses débitos em parcelas 
de até dez anos, o que per-
mitiria um investimento tan-
gível no Auxílio Brasil.

A aprovação da PEC irá 
autorizar o acesso a uma 
cifra de R$ 91,5 bilhões no 
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PRINCIPAIS MUDANÇAS NO PIX

Pix

Retorno de recursos 
pode ser pedido 
por quem recebe 
ou por quem pagou

Pix faz um ano com Pix faz um ano com 
medida de devolução medida de devolução 
em caso de fraudeem caso de fraude

Seis em cada 10 brasileiros usaram serviço

Movimentações do 
Pix superaram  10 
milhões de transações 
em um ano de sistema

Fe
lip

e 
Ri

be
iro

Larissa Garcia
Folhapress

O Pix, sistema de paga-
mentos instantâneos, completou 
ontem (16) um ano e passa a 
contar com novas medidas de 
segurança. Começa a valer hoje 
o mecanismo especial de devo-
lução, que permite que o banco 
estorne valores para a conta do 
pagador em casos de fraude ou 
falha operacional.

O retorno de recursos poderá 
ser solicitada tanto pela insti-
tuição do recebedor quanto por 
quem pagou.

Desde o lançamento do Pix, 
os usuários podem devolver va-
lores recebidos por meio do sis-
tema, total ou parcialmente. Não 
havia, entretanto, previsão de 
que a devolução fosse iniciada 
pela instituição de relaciona-
mento do recebedor.

Segundo a autarquia, o ob-
jetivo é acelerar o processo de 
estorno quando houver fraude e 
ou falha. A transação constará 
do extrato das movimentações.

A funcionalidade foi autori-
zada em junho, antes das me-
didas de segurança anunciadas 

 A atividade econômica 
retraiu 0,27% em setembro 
em relação ao mês anterior, 
de acordo com o indicador 
IBC-Br, do Banco Central, 
divulgado nessa terça-feira 
(16). No ano, contudo, o ín-
dice acumula alta de 5,88%.

O indicador mostra recuo 
na retomada do setor pro-
dutivo no terceiro trimestre 
deste ano, com queda de 
0,14% em relação ao mesmo 
período de 2020. No acumu-
lado dos 12 meses até agosto, 
a economia avançou 4,22%.

Este é o segundo resul-
tado negativo seguido. Em 
agosto, houve queda de 
0,29%. No mês passado, o 
BC divulgou que o a retração 
seria de 0,15%, mas o dado 
foi revisado.

Os dados podem ser di-
ferentes dos informados 
anteriormente porque a 
série passa por revisões fre-
quentes. Os ajustes normal-
mente são residuais, mas, de 
acordo com o BC, nos últimos 
meses a diferença tem sido 
maior em razão dos choques 
causados pela pandemia de 
COVID-19.

O dado de julho, por 
exemplo, passou de alta de 
0,60% (antes do ajuste) para 
0,23% na primeira revisão. 
Na publicação dessa terça, 
o crescimento passou para 
0,18% no mês. Em junho a 
variação foi ainda maior – 
passou de 1,14% para 0,92% 
na revisão de setembro 
e 0,23% no mês passado. 
Agora, ficou em 0,22%.

Em março deste ano, mês 
marcado por novas rodadas 
de lockdowns em razão do 
agravamento da pandemia 

de COVID-19, a economia 
encolheu 1,77%, segundo 
o indicador, mas voltou a 
crescer em abril, com 0,49%, 
e manteve números positivos 
até julho.

O número é calculado com 
ajuste sazonal, que remove 
especificidades de um mês, 
como número de dias úteis, 
para facilitar a comparação 
com outros períodos.

Após o início da pandemia, 
o fechamento dos comércios 
e o distanciamento social 
afetaram a economia. Com 
a reabertura e flexibilização 
das medidas restritivas, a 
atividade entrou em ritmo de 
recuperação.

Em março do ano pas-
sado, quando o vírus chegou 
ao país, houve redução de 
5,90% no setor produtivo, se-
gundo informado na época, 
já sob efeito do distancia-
mento social. Após a última 
revisão, a variação foi para 
a queda de 4,71%.

O pior resultado foi re-
gistrado em abril de 2020, 
quando a economia caiu 
9,73% (9,87% com revisão), 
nível mais baixo desde ou-
tubro de 2006 e maior queda 
entre um mês e outro em 
toda a série histórica, ini-
ciada em 2003.

O IBC-Br mede a atividade 
econômica do país e é divul-
gado desde março de 2010. 
Ele foi criado para auxiliar 
em decisões de política mone-
tária, já que não existe outro 
dado mensal de desempenho 
do setor produtivo. O indi-
cador do BC leva em conta o 
desempenho dos principais 
setores da economia: indús-
tria, agropecuária e serviços.

Com apenas um ano em fun-
cionamento, mais da metade 
da população adulta brasileira 
já usou o Pix pelo menos uma 
vez. Levantamento divulgado 
ontem (16) pelo Banco Central 
mostra que 104,4 milhões de 
pessoas pagaram ou receberam 
com o sistema de pagamentos 
instantâneos, o equivalente a 
62,5%. O Pix, que completa um 
ano hoje, já movimentou R$ 4 
trilhões desde o lançamento e 
bateu o recorde de 50 milhões 
de transações em um único dia, 
em 5 de outubro.

De acordo com o BC, a adoção 
foi mais rápida entre jovens. 
Pessoas entre 20 e 29 anos re-
presentam 34% dos usuários do 
Pix. Aqueles que têm entre 30 e 
39 anos equivalem a 31%. Entre 
40 anos e 49 anos, o percentual 
é de 18% e cai para 8% na faixa 
de 50 a 59 anos.

pelo Banco Central em agosto, 
como o limite de R$ 1.000 entre 
20h e 6h, que começou a valer 
em 4 de outubro.

Além da possibilidade de de-
volução de recursos, entram em 
vigor nesta terça também a pos-
sibilidade de o banco reter uma 
operação suspeita no Pix por até 

72h para análise e a obrigatorie-
dade da notificação de infração, 
que antes era facultativa.

A notificação funciona como 
uma marcação na chave Pix 
feita pelo banco, no CPF ou 
CNPJ do usuário e no número 
da conta, quando hé consta-
tada a fraude. Essas informa-

ções serão compartilhadas com 
as demais instituições sempre 
que houver uma consulta. Com 
isso, o BC espera que as cha-
madas contas de laranjas, que 
são alugadas ou emprestadas, 
possam ser identificadas.

As duas medidas foram 
anunciadas em agosto, junto 
com a restrição de limite à noite.

Depois do lançamento do 
novo meio de pagamento, em 
novembro do ano passado, ban-
didos têm tirado vantagem da 
facilidade e da rapidez do Pix 
para aplicar golpes ou para 
pedir que a vítima transfira 
grandes quantias rapidamente 
durante roubos ou sequestros.

Criminosos costumam usar 
contas de laranjas para receber 
o dinheiro, além de pulverizá-lo 
para outras, o que dificulta o 
rastreio da polícia para reaver 
os valores e desarticular as 
quadrilhas. Para aumentar a 
segurança em operações com 
o Pix, o BC anunciou uma série 
de mudanças nas regras do 
sistema de pagamentos.

Pix virou modalidade 
popular, também, no 
ramo de alimentação e 
gastronomia da Capital

Ííndice do Banco 
Central é termômetro 

da economia

Valenin Manieri

Arquivo OEMS

faixa aumentou 131%.
Levando em conta todas as 

faixas de renda, a alta foi de 
52%. “Outro indício de inclusão 
financeira é o valor médio de 
transferências, 60% de Pix são 
abaixo de R$ 100. O que mostra 
que é usado para fazer pequenas 
transações, o que mostra seu 
caráter inclusivo”, afirmou o 
diretor de Organização do Sis-
tema Financeiro e Resolução, 
João Manoel Pinho de Mello.

O levantamento mostrou 
ainda que 7,9 milhões de em-
presas já usaram o Pix para 
receber ou para pagar, o equi-
valente a 54,6% das empresas 
com relacionamento no sistema 
financeiro. “É um embarque 
muito forte também das em-
presas”, disse Pinho de Mello.

O Pix representa ainda 
15,6% das operações entre 
pessoas e empresas.

IBC-Br

Economia retrai 0,27% 
em setembro, aponta BC

Limites: padrão de R$ 1.000 entre 20h e 6h, podendo ser modifi cado 
pelo cliente; medida também vale para TED e transferência no WhatsApp.
Operações suspeitas: o banco pode reter uma operação suspeita no Pix 
por 30 minutos durante o dia ou 60 minutos à noite para análise de risco.
Pedido de aumento de limite: o banco deve atender o pedido entre 
24 horas e 48 horas após a solicitação.
Cadastro de contas: o cliente pode cadastrar contas previamente no 
Pix para fazer transações acima do limite estabelecido, mas mantendo 
o valor para as demais operações; o registro em canal digital deve ser 
feito 24 horas antes.

Como era

Como fica

Limites: igual ao da TED em qualquer horário.
Operações suspeitas: o banco não podia reter nenhuma operação e 
a liquidação tinha de ser feita na hora.
Pedido de aumento de limite: cada banco tinha uma política.
Cadastro de contas: não era permitido.

Pessoas que têm acima de 
60 anos representam apenas 
4% dos usuários e abaixo de 19 
anos, 5%. A pesquisa mostra 
ainda que 45,6 milhões de 
pessoas que não faziam TED 
(Transferência Eletrônica Dis-
ponível) hoje fazem Pix. Desde 
o lançamento, 33,9 milhões de 

pessoas disseram usar exclusi-
vamente o Pix para transferên-
cias e 11,7 milhões passaram a 
usar ambos (TED e Pix).

O novo meio de pagamento 
cresceu mais entre consu-
midores de baixa renda. De 
março a outubro deste ano, 
o número de usuários dessa 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,493 R$ 5,494 0,678
Dólar Turismo R$ 5,517 R$ 5,65 0,5338
Euro R$ 6,222 R$ 6,223 -0,3523
Libra Esterlina R$ 7,381 R$ 7,383 0,8469

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 327,32 
IBOVESPA (SP): 104.741,92 −1.592,62 (1,50%)

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 

16/11              0,3575 
17/11              0,3575 
18/11              0,3575 
19/11              0,3575 
20/11              0,3575 
21/11              0,3575 
22/11              0,3575 
23/11              0,3575 

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
16/11            0,5000
17/11            0,5000
18/11            0,5000
19/11            0,5000
20/11            0,5000
21/11            0,5000
22/11            0,5000
23/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 30º

São Paulo                  16º           32º

Brasília 18º 26º

Rio de Janeiro 17º  35º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   28°
Dourados      22°   28°
Corumbá                22°             27°
Maracaju                 22°             29°
Ponta Porã               21°             26°
Três Lagoas              24°            34°
Mundo Novo             23°   29°

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.: 49% máx.: 90%

Indexadores Financeiros

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

Novembro de 2021
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Santos

Caxias do Sul

Em Mato Grosso

Brasileirão

Preocupado com Libertadores, Rubro-Negro recebe o Timão no Maracanã

Escalação ideal de Fábio Carille 
conta com quarteto de confiança

Flu joga melhor diante de times do G4

Cuiabá recebe o Internacional e 
tenta se afastar do rebaixamento

Fla muda a zaga para pegar o Corinthians

Goleiro Walter 
durante jogo com 

o Corinthians, 
em São Paulo

Felipe Jonatan 
em ação diante 
do Atlético-GO, 
sábado, na 
Vila Belmiro

David Luiz pode ser 
escalado na zaga 
rubro-negra para 
jogo desta quarta

Cuiabá Esporte Clube
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UOL/Folhapress

Em meio a dúvidas sobre 
desfalques para a final da Li-
bertadores contra o Palmeiras, 
o treinador Renato o Gaúcho já 
enfatizou que tem uma progra-
mação traçada com a comissão 
técnica para que todos os joga-
dores estejam em condições 
para disputar a partida no dia 
27 deste mês. 

Desse modo, o técnico, que 
segue questionado no Rubro-
-Negro, quer evitar chances de 
perder jogadores importantes 
no jogo que acontece daqui 
a dez dias, em Montevidéu-
-URU. O Flamengo anunciou 
na segunda-feira que Ro-
drigo Caio teve uma lesão 
confirmada após a partida 
contra o São Paulo ontem 
no Campeonato Brasileiro. 
Após um trauma na pantur-
rilha esquerda, o zagueiro 
teve constatado um edema no 
local. Com isso, ele não jogará 
contra o Corinthians nesta 
quarta-feira (17), às 20h30 (de 
MS), no Maracanã.

“Em função do trauma di-
reto na panturrilha esquerda 
sofrido no último jogo, o atleta 
Rodrigo Caio realizou exame, 
que constatou um edema no 
local”, disse o Flamengo em 
nota oficial. O zagueiro foi 
substituído ainda no primeiro 
tempo na goleada aplicada 
contra o São Paulo, no Mo-
rumbi. Recentemente, ele 
também ficou fora em razão 
de dores no joelho direito.

Na categoria de base, o 

O elenco do Cuiabá vem 
de uma sequência nada agra-
dável na reta final da Série 
A do Campeonato Brasileiro 
e nesta quarta-feira (17), às 
17h (de MS), enfrenta o Inter-
nacional, na Arena Pantanal, 
pela 33ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. 

O Dourado está há três 
jogos sem sentir o sabor da 
vitória (derrotas para Ceará 
e Corinthians, e empate com 
a Chapecoense) e perdeu po-
sições. Neste momento, o time 
mato-grossense está com 39 
pontos, apenas três de dife-
rença do primeiro clube da 
zona de rebaixamento.

O treino apronto para a 
partida desta quarta seria na 
tarde de ontem. Para o duelo, 
Jorginho terá à disposição o 
centroavante Elton, que voltou 
a treinar. Já o meio-campista 
Yesus Cabrera está em pro-
cesso de transição (após lesão 
muscular) e ainda é dúvida. O 
volante Auremir não jogará, 
já que está se recuperando de 
entorse no joelho.

O atacante Elton voltou a 
treinar com o grupo e pode 
ser relacionado para o duelo 
contra o Inter. Já o colombiano 
Yesus Cabrera, em recupe-
ração de lesão muscular, está 
em transição. O volante Au-
remir segue no DM, se recupe-
rando de um entorse no joelho.

Inter-RS sofre com suspensões
Apesar de ter vencido o 

Athletico, de virada, por 2 a 1, 
sábado (13), o Internacional 
saiu do Beira-Rio preocupado. 
Três jogadores receberam o 
terceiro amarelo e serão des-
falques para encarar o Cuiabá 
fora de casa.

O zagueiro Victor Cuesta, 
o lateral-esquerdo Moisés e 
o meia Maurício receberam 

O Tricolor terá novamente 
um adversário que luta pela 
permanência na Série A 
neste meio de semana. Nesta 
quarta (17), às 19h30 (de 
MS), visita o Juventude em 
Caxias do Sul, pela 33ª ro-
dada do Brasileirão.

Os últimos dois jogos do 
Fluminense no Brasileirão 
evidenciaram a montanha-
-russa que o clube vive na 
temporada. Depois de perder 
para o Grêmio, penúltimo co-
locado, por 1 a 0 há uma se-
mana, o Tricolor se reabilitou 
ao bater o Palmeiras, terceiro 
colocado, em casa, por 2 a 1.

O aproveitamento do Flu 
contra as equipes que estão 

no G4 do torneio é de 66,67% 
dos pontos. Diante de Atlé-
tico-MG, Fla, Palmeiras e Bra-
gantino, o time das Laran-
jeiras somou 14 dos 21 pontos 
possíveis até o momento.

Em contrapartida, quando 
enfrenta as agremiações que 
estão na zona de rebaixa-
mento, o rendimento cai. Nas 
partidas contra Juventude, 
Sport, Grêmio e Chapeco-
ense, a equipe fez 10 dos 18 
pontos que poderia até o 
momento. Ou seja, o rendi-
mento é de 55,56%, abaixo 
do registrado contra os que 
ocupam  a vaga direta na fase 
de grupo da Libertadores.

Essa oscilação é um dos 

fatores que faz com que o 
Flu não esteja mais pró-
ximo da parte de cima da 
tabela. Em oitavo lugar com 
45 pontos, o Tricolor das La-
ranjeiras teria 53 se tivesse 
100% contra o Z4 e estaria à 
frente do Bragantino no mo-
mento (com 53 pontos contra 
52 dos paulistas).

“Nós também estamos 
buscando respostas. Fizemos 
jogos muito bons contra Pal-
meiras, Atlético-MG e Fla-
mengo. Só que temos tido 
muito dificuldade contra 
as equipes que brigam na 
parte de baixo da tabela”, 
disse o volante Yago Felipe 
ao SporTV. (UOL/Folhapress) 

SÉRIE A – 33ª RODADAFicha técnica

Data: 

Horário: 

17/novembro

20h30 (de MS)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Anderson Daronco (RS)

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO
Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo 
Henrique, David Luiz e Filipe Luís; 

Willian Arão, Andreas Pereira e 
Everton Ribeiro; Michael, Bruno 
Henrique e Gabigol. Técnico: 

Renato Gaúcho.

CORINTHIANS
Cássio; Fagner, João Victor, Gil 
e Lucas Piton (Fábio Santos); 

Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo 
Mosquito), Giuliano, Renato 
Augusto e Róger Guedes; Jô. 

Técnico: Sylvinho.

Flamengo conquistou a Copa 
do Brasil Sub-17. Em jogo 
realizado em Volta Redonda 
(RJ), no Raulino de Oliveira, 
o Rubro-Negro voltou a vencer 
a equipe do São Paulo e con-
quistou a competição. Matheus 
Gonçalves, Petterson e Victor 
Hugo marcaram os gols da 
vitória por 3 a 0, no segundo 
jogo da final, na segunda-feira 
(15), terminando o confronto 
com 6 a 1 no agregado.

Rubro-Negro leva a compe-
tição pela segunda vez em sua 
história. Fla havia conquistado 
a Copa do Brasil Sub-17 no ano 
de 2018. A campanha invicta 
campeã do Flamengo termina 
com oito vitórias e um em-
pate em nove jogos disputados. 
Além disso, o time carioca 
marcou 43 e sofreu oito gols. 
O meia Victor Hugo encerrou 
como o artilheiro da compe-
tição, com 15 gols assinalados. 

Corinthians e Willian
Willian está recuperado da 

lesão na coxa esquerda que o 
tirou de ação a partir do dia 13 
de outubro. De maneira gra-
dual, ele deve voltar ao time 
do Corinthians. Quando se 
lesionou, Willian vinha de uma 
sequência de jogos em que 
atuou pela ponta esquerda. 
Foram quatro jogos seguidos 
ao lado de Gabriel Pereira 
e Róger Guedes na equipe 
titular. Mas a tendência é de 
que o meia-atacante não volte 
para ocupar o mesmo setor.

Assim como em sua es-
treia, contra o América, 
Willian deve aparecer pela 
ponta direita neste retorno. 
Na sexta-feira, Renato Au-
gusto revelou que Róger 
Guedes manifestou incômodo 
por atuar na referência do 
ataque. A partir disso, o pró-
prio camisa 8 passou a ser 

o cartão e estão suspensos 
para a partida. Além deles, 
Edenilson, autor dos dois gols 
da virada, esteve com a se-
leção brasileira na partida 
contra a Argentina. Porém, 
o técnico Aguirre confia em 
sua participação na partida 
da Arena Pantanal.

“Yuri vai estar de volta. 
Taison ainda não, ainda tem 
dores no ombro. Edenilson 
está convocado, mas não me 
importo de perdê-lo um jogo 
para ser convocado. É um 
orgulho para mim tê-lo na 
seleção brasileira. A ideia 
é que ele possa estar em 
Cuiabá, dependendo se ele 
irá jogar ou não pelo Brasil. 
É provável que ele esteja em 
Cuiabá, mas vamos esperar 
para tomar essa decisão. Per-
demos alguns jogadores por 

cartões amarelos e isso não 
é bom, mas acontece. Temos 
de nos preparar, pois será um 
jogo muito difícil”, comentou o 
treinador em coletiva.

As suspensões constantes 
impedem o técnico Aguirre de 
manter a escalação. Contra 
o Juventude, o treinador não 
teve Saravia e Patrick; contra 
o Furacão perdeu Yuri Al-
berto e terá mais três baixas 
agora para encarar o Cuiabá. 
Ou seja, são seis baixas em 
três compromissos da equipe 
no Brasileirão. Mesmo assim, 
o treinador aprovou o modo 
como a equipe se porta em 
campo. “Somos um time muito 
emocional, de entrega, aguer-
rido, de lutar por cada bola. 
É uma característica de que 
gosto muito”, declarou. (Do Só 
Notícias, com UOL)

tados. A série começou com uma 
vitória sobre o Fluminense por 2 
a 0 e outra diante do Athletico-
-PR por 1 a 0. Após perder do 
Palmeiras na Vila Belmiro, o 
Peixe se recuperou com um 2 
a 0 no Bragantino e um empate 
sem gols, fora de casa, com o 
Atlético-GO. (UOL/Folhapress)

escalado como centroavante.
Na vitória sobre o Cuiabá, 

sábado passado, Jô voltou a 
ser titular após muita pressão 
externa para Renato Augusto 
retomar sua posição, no meio 
de campo. Róger Guedes, 
pela ponta esquerda, tem se 
mostrado mais à vontade. O 
camisa 123 é o jogador mais 
decisivo do Timão desde seu 
primeiro jogo pelo clube.

Em compensação, Gabriel 
Pereira começou a oscilar 
pela direita. O jovem chegou 
a perder a titularidade 
para Gustavo Mosquito, que 
também não se sustentou. É 
justamente nessa “brecha” 
que Willian deve chegar 
como solução.

Até agora, desde que re-
tornou da Inglaterra, Willian 
participou de cinco partidas 
(América-MG, Palmeiras, Red 
Bull Bragantino, Bahia e Flu-
minense), todas como titular, 
mas também não passou por 
um jogo sem ser substituído. 
Nesse período, o Corinthians 
conquistou três vitórias e 
dois empates.

Enquanto isso, Timão e o 
Necaxa, do México, chegaram 
a um acordo pela transfe-
rência definitiva do meio-cam-
pista Araos. A negociação 
será pela venda de 50% dos 
direitos econômicos do atleta.

Na segunda-feira (15), o 
jogador foi liberado pela dire-
toria de futebol do Corinthians 
para viajar ao México e rea-
lizar exames médicos. (Com 
Gazeta Press)

Para o jogo contra a Cha-
pecoense, nesta quarta-feira 
(17), às 18h (de MS), pelo Cam-
peonato Brasileiro, na Vila 
Belmiro, o Santos ainda não 
voltará a utilizar a formação 
considerada ideal. Isso porque 
o zagueiro Kaiky está sus-
penso por acúmulo de cartões 
amarelos e deve ser substi-
tuído por Robson Reis.

Em compensação, Marinho 
e Tardelli voltam ao time. Por 
enquanto, a única dúvida está 
na ala esquerda. Caso Lucas 
Braga não se recupere a tempo, 
Moraes continua no setor. Com 
39 pontos, o Santos começa 
a 33ª rodada em 12º lugar. O 
Peixe vive um momento deci-
sivo, com dois dos próximos 
três jogos em casa, para tentar 
escapar de vez de um inédito 
rebaixamento. Depois de en-
carar a Chapecoense, o time 

de Fábio Carille pega o Corin-
thians, no domingo (21), na Neo 
Química Arena, e o Fortaleza 
no dia 24, na Vila Belmiro.

O técnico Fábio Carille de-
morou para encontrar a esca-
lação ideal do Santos no Cam-
peonato Brasileiro. Foram oito 
jogos de constantes mudanças 
até que uma base se conso-
lidou e conseguiu uma impor-
tante arrancada para tentar 
livrar o Peixe de um inédito 
rebaixamento. Mesmo assim, 
apenas quatro atletas fizeram 
parte dos últimos cinco jogos 
que alavancaram o Alvinegro 
na tabela de classificação.

O goleiro João Paulo, os 
“curingas” Felipe Jonatan e 
Marcos Guilherme e o zagueiro 
Danilo Boza foram os únicos 
que participaram da sequência 
positiva, em que o Santos ga-
nhou 10 dos 15 pontos dispu-
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 O meia Chay deu o passe para o primeiro gol do 
Botafogo e o centroavante Navarro anotou o segundo, 
que garantiu a virada por 2 a 1 sobre o Operário, 
segunda-feira (15). A dupla destacou a força do plantel 
da equipe. “Quero agradecer aos meus companheiros, 
sem eles não seria nada. E também essa parceria [com 
o Chay], que deu certo. Estou muito feliz pelo momento 
que estamos vivendo, de deixar o Botafogo novamente 
na Série A. Ainda não sei [fico], agora estou focado em 
conseguir o título”, disse Navarro (foto). O Alvinegro 
carioca é o líder da Série B, com 66 pontos. A equipe 
enfrentará o Brasil-RS no domingo (21), às 18h (de MS), 
pela 37ª rodada e encerra sua participação em casa, no 
dia 28, às 15h, contra o Guarani. (UOL/Folhapress)

O duelo entre América-MG e Atlético-GO será no 
Independência, em Belo Horizonte (MG), hoje, às 
18h (MS). Sem vencer há quatro partidas, o Dragão 
precisa se reabilitar para voltar a se afastar da zona 
de rebaixamento. Neste momento, o clube rubro-negro 
tem 38 pontos e está apenas dois acima do Z4.  O time 
goiano tem pelo menos dois desfalques. As baixas são 
o zagueiro Wanderson e o atacante André Luís. Ambos 
receberam o terceiro amarelo no empate sem gols diante 
do Santos e estão suspensos. No caso de Wanderson, 
o cartão inclusive foi forçado, quando ele já estava no 
banco de reservas após ser substituído por conta de um 
problema muscular na coxa. Ele fica fora tanto pela lesão 
como pelo gancho. (Do ge)

Após vitória no domingo por 2 a 1 contra o Sport, o 
elenco do Ceará foca agora no clássico-rei da rodada 33 do 
Campeonato Brasileiro, que acontece hoje, às 19h (de MS), 
no Castelão. Sem nenhum atleta suspenso, o técnico Tiago 
Nunes contará com Fernando Sobral, que volta a estar à 
disposição depois de cumprir suspensão automática por 
acúmulo de cartões amarelos. O Ceará é o 10º colocado 
com 42 pontos e vem de três vitórias seguidas no Castelão. 
No 1º turno, vitória alvinegra sobre o rival Fortaleza por 
3 a 1. Kelvyn, Cléber e Rick marcaram para o Vozão. O 
elenco do Ceará retorna às atividades amanhã, 16, para 
treino apronto. Fortaleza e Ceará se enfrentam na quarta-
feira, às 20h, no Castelão. O jogo contará com transmissão 
do Premiere e TNT. (Com site do clube)

O sonho de defender o título da Copa Libertadores 
feminina acabou para a Ferroviária na segunda-feira. Nas 
semifinais, a equipe paulista foi eliminada nos pênaltis 
pelo Santa Fe, da Colômbia, após empate por 1 a 1 no 
tempo normal. Na partida, o Santa Fe saiu na frente, em 
cobrança de pênalti de Gisela Robledo, aos 43 minutos. Já 
na segunda etapa, a Locomotiva conseguiu o empate em 
falta de Rafa Mineira, aos 29. A partida foi para os pênaltis 
e, neles, o desempenho das colombianas foi perfeito, com 
100% de aproveitamento. As brasileiras desperdiçaram 
dois chutes, sendo que um a goleira Tapia defendeu e 
o outro arremate bateu na trave. A sul-mato-grossense 
Patricia Sochor teve atuação discreta e foi substituída no 
segundo tempo. (LS, com Gazeta Press)

Daniel Alves fez um discurso no vestiário do Barcelona 
em seu primeiro treino no retorno ao clube espanhol. 
O lateral exaltou a equipe e disse que espera “fazer 
grandes coisas” no time catalão. “É um prazer estar 
aqui depois de tanto tempo. Voltar aqui é uma honra, um 
grande prazer. Poder compartilhar com vocês novamente 
também. Venho aprender com vocês, agora o novo 
mundo. Mas do velho, quero transmitir uma coisa: saber 
o que representam este clube e esta camisa. Já estive 
no exterior e este é o melhor lugar para fazer grandes 
coisas, para viver”, afirmou Daniel Alves. “Vocês estão 
aqui, que valorizem porque lá fora não há nada melhor. 
É um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer grandes 
coisas porque este clube é feito disso, de fazer grandes 
coisas”, declarou o lateral. (Folhapress)

Navarro comemora e deixa futuro em aberto 

Atlético-GO tem desfalques para jogo de hoje

Fernando Sobral reforça o Ceará em clássico

Ferroviária-SP é eliminada na Libertadores

Dani Alves tenta melhorar o ânimo do Barça

Vítor Silva/Botafogo
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Choque-rei

Tênis de mesaBasquete

Verdão evita falar na final continental, 
e Tricolor quer fugir do rebaixamento

tenta esquecer 
Libertadores; 
São Paulo, o Z4

UOL/Folhapress

O Palmeiras ainda não 
jogou a toalha na disputa pelo 
título brasileiro. Mas, por 
faltar menos de duas semanas 
para a final da Libertadores, 
é natural que o time de Abel 
Ferreira comece a se ajustar 
especificamente para o duelo 
contra o Flamengo, marcado 
para o dia 27, em Montevidéu 
(URU). Antes disso, porém, o 
Verdão tem uma série de jogos 
desafiadora para se manter 
vivo na competição.

Para começar, o Palmeiras 
tem o clássico contra o São 
Paulo, hoje (17), às 19h30 (de 
MS), no Allianz Parque. Será 
a oitava partida entre eles 
em 2021. O choque-rei foi a 
finalíssima do Campeonato 
Paulista, o Tricolor faturou 
o título, e também um dos 
confrontos das quartas de 
final da Libertadores, com o 
Verdão classificado.

Na sequência, o Palmeiras 
enfrenta o Fortaleza no sá-
bado (20). Além de encarar 
um adversário que briga 
para entrar na zona de clas-
sificação para a Libertadores, 
terá de viajar à capital cea-
rense a apenas uma semana 
de encarar o Flamengo. E 
para fechar, no dia 23, o duelo 
será contra o Atlético-MG, 
o líder do Brasileirão e que 

provavelmente seria a última 
cartada do Verdão na tenta-
tiva de conquistar o título.

Diante de uma série tão 
trabalhosa, é natural que o 
Palmeiras busque um equilí-
brio para definir os atletas que 
entrarão em campo. Contra o 
São Paulo, sabe-se que não 
poderão atuar o centroavante 
Deyverson, o meia-atacante 
Dudu e o volante Felipe Melo, 
suspensos. Wesley e Danilo 
são os prováveis substitutos.

No duelo desta quarta, o 
time de Abel Ferreira busca 
a recuperação depois de ter 
perdido para o Fluminense 
em jogo que acabou com uma 
sequência de seis vitórias no 
Brasileiro. O Palmeiras soma 
58 pontos e tem 10 de des-
vantagem para o Atlético-MG, 
além de ter uma partida a 
mais que o Galo.

Rogério Ceni prevê ‘sufoco’
Com 38 pontos, o Tricolor 

começa a rodada na 15ª co-
locação, mas tem um jogo a 
mais que seus concorrentes 
Bahia e Juventude, que vêm 
logo atrás. A situação do São 
Paulo se complicou de vez após 
a goleada sofrida para o Fla-
mengo, por 4 a 0, no Morumbi. 
A equipe de Rogério Ceni pode 
cair para a zona da degola 
neste meio de semana.

Por isso Ceni já prevê que o 

Luciano Shakihama

O time de basquete do 
Maracaju encerrou a sua 
participação no Campeonato 
Brasileiro Feminino Inter-
clubes Sub-23 com três der-
rotas. O torneio acontece 
em São José dos Pinhais 
(PR), e prossegue com a fase 
quartas de final.

O representante de Mato 
Grosso do Sul, formado por 
atletas de cinco cidades e 
todas amadoras, encerrou 
esta segunda fase sem vitó-
rias, mesma situação ocor-
rida na primeira. Coman-
dadas pela técnica Carol 
Morais, o MBC estreou no 
Ginásio Ney Braga, sábado 
(13), com derrota de 16 x 
95 para o Clube Campestre 
(PB). No dia seguinte, foi 
superada por 83 a 35 pelo 
Maringá-PR, e se despediu 

do Brasileiro com o placar 
mais elástico da segunda-
-feira, ao perder de 24 a 112 
para o Joinville.

Antes das disputas, a co-
missão técnica e a diretoria 
do Maracaju estavam cientes 
das dificuldades. Esta foi a 
primeira competição adulta 
em nível nacional do grupo e 
o objetivo principal é manter 
as jogadores em atividade. 

As quartas de final da 
competição Sub-23 acon-
tecem nesta quarta-feira, a 
partir das 12h30 (de MS), 
com os confrontos entre Foz 
Basquete-PR x Clube Cam-
pestre-PB, Basquete Pinda-
-SP x Cerrado-DF, Sport Re-
cife-PE x JEC-SC, e São José 
dos Pinhais-PR x Bradesco 
Esporte-CréSP.

As semifinais estão mar-
cadas para sexta-feira (19), 
e as finais, no dia seguinte. 

Sem perder um único con-
fronto no continente desde 
2015, Hugo Calderano faturou 
a medalha de ouro individual 
masculina no Campeonato Pan-
-Americano de Tênis de Mesa, 
ao derrotar o canadense Eu-
gene Wang, por 4 a 1 (11/7, 8/11, 
11/6, 9/11, 11/3 e 11/8). A con-
quista foi na segunda-feira (15), 
na Villa Deportiva Nacional, em 
Lima, no Peru, e foi o segundo 
título do brasileiro no torneio, 
que conquistou pela primeira 
vez em 2017. Ele não disputou 
as edições de 2018 e 2019.

De quebra, Calderano ga-
rantiu 500 pontos no ranking 
mundial de tênis de mesa, fun-
damentais para se manter no 
quinto lugar da lista, posição 
que passou a ocupar no fim 
de setembro. Além disso, uni-
fica novamente os principais 
títulos das Américas, já que é 
o atual campeão da Copa Pan-
-Americana e dos Jogos Pan-
-Americanos.

Na decisão contra Eugene 
Wang, número 280 do mundo, 
Calderano abriu 4 a 0 e con-
trolou bem a partida, ao manter 
vantagem confortável até o fim 
da primeira parcial. O expe-
riente canadense, de 36 anos, 
conseguiu encontrar a fórmula 
para bloquear as principais jo-
gadas do brasileiro no segundo 
set e empatou o jogo em 1 a 1.

Calderano voltou a dominar 
o confronto no terceiro set e 
venceu com certa folga. Mas 
novamente sofreu com o ca-

nadense na quarta parcial. A 
intensidade do jogo do brasi-
leiro foi fundamental a partir 
do quinto set. Calderano foi 
agressivo em seus principais 
golpes e venceu a parcial sem 
ser praticamente ameaçado.  
Wang voltou a oferecer resis-
tência no sexto set, mas dessa 
vez o brasileiro não permitiu 
um novo susto. 

“O nível do Hugo é bem 
alto e consegue com a força 
mental dele achar as solu-
ções para vencer”, resumiu o 
técnico da seleção, Francisco 
Arado, o “Paco”. 

“Acho que consegui jogar 
muito bem. Meu nível foi cres-
cendo durante a competição. 
A final foi bem difícil, o Eugene 
tem muita experiência, é muito 
bom no jogo curto, consegue ler 
bem o jogo. Então nessa parte de 
saque e recepção, as primeiras 
bolas foram muito importantes, 
mas acho que consegui achar 
um bom ritmo e estava forte 
mentalmente para conseguir 
fechar o jogo no sexto set, com 
essa virada, e ganhar esse tí-
tulo”, analisou o campeão. 

Brasileira é vice-campeã
Bruna Takahashi viu a iné-

dita medalha de ouro individual 
escapar por pouco. A brasi-
leira, número 46 do mundo, foi 
superada pela porto-riquenha 
Adriana Diaz, por 4 a 3 (6/11, 
11/8, 4/11, 11/9, 12/10, 8/11 e 
7/11), e ficou com o vice-campe-
onato e a prata. (Da CBTM)

São Paulo não terá facilidade 
para se livrar deste momento. 
“Com tranquilidade não vai 
acontecer nada. Vai ser com 
muito trabalho, sofrimento e 
passando sufoco. Mas vamos 
ter que fazer, de uma maneira 
ou outra, que esse time vença 
um jogo o mais rápido pos-
sível. Uma vitória nos ajudaria 
muito, temos confronto direto 
contra algumas equipes, e 
vamos ter que jogar um cam-
peonato à parte”, afirmou o 
treinador depois da derrota 
para o Flamengo.

Para enfrentar o Palmeiras, 

o São Paulo não poderá contar 
com o centroavante Calleri, 
expulso diante do Flamengo. 
Em seu lugar, Luciano deve 
ser o escolhido. Em compen-
sação, Rogério Ceni conta 
com os retornos do meio-
-campista Gabriel Sara, do 
lateral Wellington e do volante 
Rodrigo Nestor. Em relação ao 
time que encarou o Flamengo, 
é certo que o zagueiro Diego 
Costa e o volante Gabriel 
deixam a equipe. O atacante 
Marquinhos, que foi outra no-
vidade na escalação, também 
pode ser sacado.

Palmeiras

Hugo Calderano confirma 
favoritismo nas Américas

Raphael Veiga 
durante treino no 
CT palmeirense, 

no sábado

Jogadora do Maracaju 
(amarelo) durante partida 
com o JEC-SC, pelo 
Brasileiro de Basquete
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SÉRIE A – 33ª RODADA Ficha técnica

Data: 

Horário: 

17/novembro

       19h30 (de MS)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Allianz Parque, São Paulo (SP)

SÃO PAULO
Tiago Volpi; Bruno Alves, 

Miranda e Léo; Igor Vinicius 
(Orejuela), Liziero (Gabriel 
Sara), Rodrigo Nestor, Igor 

Gomes e Reinaldo; Rigoni e 
Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, 

Kuscevic (Gómez), Luan e Victor 
Luis (Piquerez); Zé Rafael, 

Danilo, Raphael Veiga e Gustavo 
Scarpa; Wesley (Gabriel Veron) 
e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Time de MS se despede 
de Brasileiro sem vitórias
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Protesto

EuropaVolta para casa

COVID-19 

Tratamento demonstrou redução de até 78% nas 
hospitalizações e mortes, segundo pesquisadores

Vigiados e cercados, manifestantes 
tentam sair de casa em Havana

Região de fronteira entre Polônia 
e Bielorrússia vê tensão aumentar

Ditadura de Mianmar liberta 
jornalista dos EUA após 3 dias

China cogita aprovar 1º medicamento China cogita aprovar 1º medicamento 
contra o vírus no mês que vemcontra o vírus no mês que vem

Cientista Zhong 
Nanshan lidera 
terceira fase de 
testes na China
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Por RTP*/Ag. Brasil

A China deve aprovar, no 
próximo mês, o primeiro me-
dicamento contra a COVID-19 
desenvolvido por uma farma-
cêutica chinesa e baseado no 
uso de anticorpos monoclo-
nais, capazes de neutralizar 
o vírus, informou ontem (16) a 
imprensa estatal.

O tratamento é resultado de 
pesquisa conjunta da Universi-
dade Tsinghua, o Hospital Po-
pular Número Três da cidade 
de Shenzhen e a empresa Brii 
Biosciences, com sede na China 
e nos Estados Unidos, afirmou o 
“Global Times”, jornal oficial do 
Partido Comunista Chinês.

“O corpo humano produz 
grande quantidade de anti-
corpos, mas nem todos têm efi-
cácia antiviral. A nossa pesquisa 
visa a selecionar os mais fortes, 
para que possam ser usados 
como medicamentos no trata-
mento de pacientes infectados”, 

disse o professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
Tsinghua, Zhang Linqi, citado 
pelo jornal.

Dados divulgados até esta 
data indicam que esse tipo de 
medicamento seria utilizado no 
tratamento de casos leves ou 
moderados de COVID-19. No 
fim de agosto, a Brii Biosciences 
tinha anunciado que o trata-
mento demonstrou redução de 
até 78% nas hospitalizações e 
mortes pelo novo coronavírus, 
durante a terceira fase de en-
saios clínicos realizados nos 
Estados Unidos, no Brasil, na 
África do Sul, no México, na 
Argentina e nas Filipinas.

Na China, a terceira fase de 
testes é liderada pelo cientista 
Zhong Nanshan e ocorre nas 
cidades de Cantão e Shenzhen, 
ambas na província de Guang-
dong (sudeste), e em Nanjing 
e Yangzhou, na província de 
Jiangsu (leste). A droga ex-
perimental foi administrada a 

pelo menos 700 pacientes que 
contraíram a doença durante 
a recente e ainda ativa onda de 
surtos no país asiático, atribu-
ídos à variante delta.

Terapia baseada em plasma
Empresas e instituições chi-

nesas também estão desenvol-
vendo mais dois medicamentos 
contra o novo coronavírus. A 
farmacêutica estatal Sino-
pharm, responsável por duas 
vacinas contra a COVID-19 
que estão sendo usadas em 
vários países, desenvolve uma 
terapia baseada no plasma 
de pacientes recuperados e 
cujos ensaios clínicos vão co-
meçar, em breve, nos Emirados 
Árabes Unidos.

A empresa de biotecnologia 
Kintor trabalha numa terceira 
fórmula, também em fase de 
testes. A China somou 98,33 
mil infecções e 4,63 mil mortes 
por COVID-19 desde o início da 
pandemia, de acordo com dados 

da Comissão de Saúde chinesa. 
O país mantém uma política de 
“tolerância zero”, que inclui fe-
char as fronteiras e a aplicação 
de medidas restritas de confi-
namento e quarentena sempre 
que são detectados surtos.

A doença provocou ao menos 
5,098 milhões de mortes em 
todo o mundo, entre 253,17 
milhões de infecções pelo novo 
coronavírus registradas desde 
o início da pandemia, segundo 
o mais recente balanço da 
agência France-Presse.

A doença é provocada pelo 
coronavírus Sars-CoV-2, de-
tectado no fim de 2019 em 
Wuhan, cidade do centro da 
China, e atualmente com va-
riantes identificadas em vá-
rios países. 

Rússia revogará proibição de 
voos do Brasil, e outros países

A Rússia revogará a proi-
bição de voos para países 
como Bangladesh, Brasil, 
Mongólia, Costa Rica e Ar-
gentina a partir de 1º de de-
zembro. A informação foi dada 
ontem (16) pela força-tarefa 
do governo russo para o com-
bate ao novo coronavírus.

O governo suspendeu os 
voos comerciais normais para 
o exterior quando a pandemia 
atingiu o país no ano passado, 
mas desde então vem gradual-
mente relaxando as restrições.

As proibições de voos infli-
giram um duro golpe às com-
panhias aéreas da Rússia. 
(Com Reuters)

Alexander Anisin/Unsplash

Os milhares de migrantes 
que estão concentrados na 
fronteira entre a Polônia e a 
Bielorússia não se conformam 
com a situação e continuam 
a tentar entrar, por qualquer 
meio, em território europeu. 
Ontem (16), houve alguns atos 
de violência, até mesmo o 
arremesso de pedras em di-
reção às forças de segurança 
polonesas.

O incidente levou a polícia 
da Polónia a usar canhões 
de água e gás lacrimogênio 

contra as pessoas que estão 
do lado bielorrusso. A União 
Europeia acusa o regime de 
Alexander Lukashenko (foto), 
da Bielorrússia, de instru-
mentalizar os migrantes. A 
escalada de violência agrava 
a emergência humanitária. 
Milhares de pessoas, com 
crianças pela mão, continuam 
encurraladas na linha de fron-
teira entre os dois países. 
Aumenta tensão na fronteira 
entre Polônia e Bielorrússia. 
(RTP/Ag. Brasil)

Folhapress

O jornalista estaduni-
dense Danny Fenster, preso 
desde maio e recentemente 
condenado a uma sentença 
de 11 anos pela ditadura de 
Mianmar, foi liberto na se-
gunda-feira (15). Fenster, 37 
anos, voou para Catar depois 
de receber anistia da junta 
militar que governa o país 
no Sudeste Asiático desde o 
golpe de Estado em fevereiro. 

A negociação para a sua 
libertação foi liderada pelo 
ex-diplomata dos EUA Bill 
Richardson. Ex-governador 
do Novo México, o demo-
crata é um dos poucos repre-
sentantes estrangeiros que 
tiveram acesso ao general 
Min Aung Hlaing, atual diri-
gente de Mianmar.

O jornalista era editor-
-chefe da revista digital 
“Frontier Myanmar” e havia 
sido considerado culpado por 
crimes como incitação, as-
sociação com grupos ilegais 
e violação de leis de imi-
gração. Além disso, também 
recebeu acusações, na se-
mana passada, de sedição 
e terrorismo, o que poderia 

lhe render mais 20 anos de 
prisão por cada crime.

Ao falar com jornalistas 
após desembarcar no Aero-
porto Internacional Hamad, 
em Doha, Fenster parecia 
frágil mas disse que não foi 
espancado nem passou fome 
durante o tempo em que ficou 
detido. Ele estava preso em 
um local que ficou conhe-
cido por ser o destino de 
centenas de opositores do 
Tatmadaw, como são cha-
madas as Forças Armadas de 
Mianmar. Há vários relatos 
de detentos espancados e 
torturados ao longo das dé-
cadas em que os militares 
comandaram o país.

“Eu me sinto ótimo e muito 
feliz por estar voltando para 
casa”, disse Fenster. “Você 
fica um pouco louco e, quanto 
mais o tempo se arrasta, mais 
preocupado você fica que 
aquilo nunca vai acabar. Essa 
era a maior preocupação: 
permanecer são.” Questio-
nado se havia sido vítima 
de maus-tratos, o jornalista 
disse: “Fui preso e mantido 
em cativeiro, então suponho 
que sim. Mas, fisicamente, eu 
estava saudável”.

‘Amizade’ pesou para soltura
A emissora Myawaddy TV, 

que pertence aos militares 
de Mianmar, informou que 
Fenster recebeu anistia após 
pedidos de Richardson e de 
dois negociadores japoneses 
“para manter a amizade 
entre os países e enfatizar 
causas humanitárias”.

O estadunidense havia 
sido preso em maio, en-
quanto tentava deixar 
Mianmar para voltar a Mi-
chigan, estado americano 
onde nasceu, e fazer uma 
surpresa a sua família.

Fenster foi o primeiro 
jornalista ocidental conde-
nado a prisão na história 
recente de Mianmar, mas 
dezenas de profissionais lo-
cais enfrentam acusações 
semelhantes ou tiveram que 
deixar o país, que vive uma 
escalada autoritária desde 
que militares depuseram 
o governo civil e assumi-
ram o poder.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU) saudou a liber-
tação de Fenster,  mas rei-
terou pedidos para que pelo 
menos outros 47 jornalistas 
sejam soltos imediatamente.

“É preciso que as pessoas 
que estejam acompanhando do 
exterior saibam que, se não 
pudermos sair para protestar 
hoje, não é porque as causas 
não são importantes, mas sim 
que nos estão encurralando, 
estão fazendo demonstrações 
de força nas ruas, desfilando 
com carros militares, vigiando 
nossas casas”, disse num grupo 
virtual a jornalistas de várias 
partes do mundo a youtuber e 
influencer Dina Stars.

A atriz de 25 anos, que tem 
44 mil seguidores no Twitter, 
foi presa na última manifes-
tação, em julho, no meio de uma 

transmissão. Liberada, começou 
a armar programas por meio de 
stories do Twitter.

Desde cedo na segunda-feira 
(15), seu canal tem reunido de-
poimentos dos que tentam se 
mobilizar para sair. “Desta vez, 
estou transmitindo desde a casa 
da minha mãe, todos aqui têm 
medo, mas estão me apoiando. 
Por enquanto, acho que a men-
sagem mais importante que 
quero passar é que, se o pro-
testo for fraco, não é porque 
nos acovardamos, é porque o 
regime não nos está deixando 
fazer nada.” Por meio de um 
chat de internet, manifestantes 

na ilha e apoiadores de outros 
países trocavam informações 
sobre como pretendiam atuar 
na segunda (15).

A blogueira Yoani Sanchéz 
chamou a atenção para o fato 
de a cidade estar vigiada: “Já 
nos fizeram ver que o Exér-
cito armado está circulando... 
As casas dos principais líderes 
do protesto estão cercadas. Se 
não houver protesto é por pura 
intimidação. É impressionante 
como o governo se armou para 
derrubar até um simples smar-
tphone da mão de um adoles-
cente que estiver na rua em 
Havana”. (Folhapress)



vacinal completo. 
Cerca de 75,7% da 
população recebeu 
ao menos uma 
dose. Os dados são 
do consórcio for-
mado pelos veículos 
Folha, Uol, O Estado 
de S. Paulo, Extra, o 
Globo e G1.

Segundo o site 
Our World in Data, vinculado 
à Universidade de Oxford, 
na Inglaterra, o Brasil ultra-
passou os Estados Unidos 
no percentual de vacinados 
contra COVID.

A informação foi comparti-
lhada numa rede social pelo 
cientista Eric Topol, cardio-

logista, fundador e diretor 
do Scripps Research Trans-
lational Institute, e professor 
de Medicina Molecular no 
Scripps Research Institute. 
De acordo com ele, o Brasil 
se uniu a outros 55 países 
que superaram os índices 
americanos.

Vacinação de crianças
Para a população 

com menos de 18 
anos, no Brasil 
apenas a Pfizer tem 
autorização da An-
visa (Agência Na-
cional de Vigilância 
Sanitária) para 
aplicar a injeção 
contra a COVID em 

adolescentes que têm de 12 
a 17 anos.

Na última sexta-feira (12), 
a agência recebeu o pedido 
de uso desse imunizante em 
crianças de 5 a 11 anos. 
A solicitação deverá ser 
analisada em um prazo de 
até 30 dias.

Raquel Lopes
Folhapress

O Ministério da Saúde irá 
liberar a dose de reforço da 
vacina contra COVID para 
pessoas com 18 anos ou mais. 
A aplicação da nova injeção 
será realizada cinco meses 
após o esquema vacinal bá-
sico para todos os adultos.

A decisão foi anunciada 
em entrevista coletiva no Mi-
nistério da Saúde ontem (16).

Desde o fim de setembro, 
o Ministério da Saúde indica 
a aplicação da dose de re-
forço em pessoas acima de 
60 anos, além de integrantes 
de grupos de risco, como 
pacientes em quimioterapia, 
com imunodeficiência, pes-
soas que vivem com HIV/Aids, 
entre outros casos.

Para esse público, as 
doses eram aplicadas após 
seis meses do ciclo vacinal 
completo, ou seja, depois da 
segunda aplicação das va-
cinas da Pfizer, CoronaVac 
e AstraZeneca ou após uma 
aplicação do modelo da 
Janssen, que é administrado 
em dose única.

Com a mudança anunciada 
na terça, o intervalo será re-
duzido para cinco meses após 
o ciclo básico.

As diretrizes do Ministério 
da Saúde sobre a campanha 
de vacinação servem para 
orientar estados e municí-
pios, mas não há uma obri-
gação de seguir o governo 
federal. Santa Catarina, 
Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e alguns municípios 
já anteciparam a mudança 
e reduziram de seis para 
cinco meses o intervalo para 
aplicar a dose de reforço.

“Com isso, vamos ter uma 
cobertura maior da população 
e evitar o que tem acontecido 
na Europa”, disse o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga.

Panorama mundial
A Alemanha, por exemplo, 

cogita voltar ao regime de 
home office, ao passo que a Ho-
landa se tornou na sexta-feira 
(12) o primeiro país da Europa 
Ocidental a retomar medidas 
mais rígidas de isolamento 
social por causa da COVID.

O Brasil tem 58,9% da po-
pulação com o primeiro ciclo 

Laura Mattos
Folhapress

A aprovação da CoronaVac 
para crianças e adolescentes 
está emperrada na Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária). Enquanto 
o Instituto Butantan, respon-
sável no Brasil pela produção 
da vacina contra COVID, 
afirma ter apresentado os 
documentos necessários 
para a liberação, o órgão 
regulador nega ter recebido 
informações suficientes para 
a autorização.

O Butantan havia anun-
ciado que entregaria na se-
mana passada os dados solici-
tados pela Anvisa. Segundo a 
agência, no entanto, o instituto 
não havia entrado com novo 
pedido do uso da CoronaVac 
para crianças e adolescentes 
até segunda-feira (15).

O Butantan argumentou 
que a solicitação ainda não 
ocorreu porque, em reunião no 
dia 5 entre seus técnicos e re-
presentantes da Anvisa, foram 
solicitados dados adicionais.

O primeiro pedido para 
autorização de uso para o pú-
blico dos 3 aos 17 anos foi feito 
em 30 de julho pelo Butantan 
e negado em 18 de agosto pela 
Anvisa. À ocasião, a agência 

afirmou que a mostra do es-
tudo apresentado, com 586 
participantes, era insuficiente 
e que não havia informações 
sobre os resultados de cada 
um dos subgrupos de faixas 
etárias (de 3 a 5 anos, de 6 a 
11 e de 12 a 17).

A equipe técnica da agência 
apontou ainda a falta de dados 
sobre a eficácia em crianças 
com comorbidades ou imunos-
suprimidas, ou seja, com sis-
tema imunológico debilitado.

Segundo o Butantan, as 
informações solicitadas em 
agosto foram apresentadas 
na reunião para os técnicos 
da Anvisa, que então pediram 
mais informações, entre elas 
as da fase 3. Esse estágio é 
o último das pesquisas antes 
que se obtenha o registro ofi-
cial na agência de vigilância e 
que ocorra, na fase 4, a apli-
cação na população.

Na semana passada, o 
laboratório chinês Sinovac, 
que desenvolveu a Coro-
naVac, produzida no Brasil 
pelo Butantan, anunciou 
que dados preliminares de 
ensaios clínicos da fase 3 
em crianças e adolescentes, 
feitos na África do Sul, no 
Chile, na Malásia e nas Fili-
pinas, comprovaram a segu-
rança para essa faixa etária.

Países como Chile, Equador 
e Indonésia já aprovaram a 
CoronaVac para crianças e 
adolescentes, além da China.

Outro lado
A Anvisa afirmou, por meio 

da assessoria de imprensa, 
que é necessário que o Insti-
tuto Butantan entre “com um 
pedido mais sólido e com as in-
formações para esse público-
-alvo, para que a análise e os 
resultados tenham desfecho 
positivo”.

A agência informou que é 
preciso “realizar o protocolo 
formal com o pedido de am-
pliação de uso da CoronaVac 
em crianças e adolescentes”. 
“Nesta petição”, afirmou a An-
visa, “o Butantan deve apre-
sentar os estudos de eficácia 
e segurança para esses pú-
blicos, inclusive com os dados 
clínicos de fase 3”.

Há uma nova reunião 
agendada para a próxima 
sexta-feira (19), às 11h. 
“Ressaltamos a importância 
de o Instituto Butantan 
tratar o processo dentro 
das diretrizes regulatórias 
do Brasil, as quais são se-
melhantes aos preceitos da 
Organização Mundial da 
Saúde”, afirmou a Anvisa à 
“Folha”, por meio de nota.
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Com isso, vamos 
ter uma cobertura 
maior da população 
e evitar o que tem 
acontecido na Europa
Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

Nova dose será 
aplicada em todos 
que têm mais de 

18 anos, conforme 
ministro da Saúde
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Imunização Polêmica

Início da aplicação e forma serão
definidos por governos e prefeituras

Ministério da Saúde Ministério da Saúde 
vai liberar dose de vai liberar dose de 
reforço contra COVID reforço contra COVID 
para todos os adultospara todos os adultos

Enem não teve 
questões alteradas 
pelo Governo 
Bolsonaro, diz 
vice-presidente

O Ministério da Saúde 
mudou a orientação 
sobre a vacina contra 
a COVID fabricada pela 
Janssen. O imunizante, 
que vinha sendo usado 
em dose única, agora 
passará para o regime de 
duas aplicações, como já 
acontece com as injeções 
da Pfizer, Astrazeneca e 
CoronaVac. As pessoas 
com 18 anos ou mais que 
tomaram esse imunizante 
também receberão a 
dose de reforço após 
cinco meses do esquema 
primário completo. O 
anúncio foi feito em 
entrevista coletiva do 
Ministério da Saúde 
ontem (16), quando a 
pasta informou que a dose 
de reforço contra COVID 
estava liberada para toda 
a população adulta do 
país. Segundo o ministro 
da Saúde, Marcelo 
Queiroga, as pessoas que 
completarem o esquema 
vacinal primário de duas 
doses da Janssen poderão 
tomar a dose de reforço, 
preferencialmente de outro 
imunizante.

“No início, a 
recomendação é que fosse 
de dose única. Hoje nós 
sabemos que é necessário 

essa proteção adicional. 
As pessoas que tomaram 
a vacina da Janssen irão 
tomar a segunda dose do 
mesmo imunizante. Como 
nós já temos quantitativo, 
não será um esforço muito 
grande”, disse. “Lá na 
frente, completou cinco 
meses da segunda dose, [a 
pessoa] receberá a segunda 
dose preferencialmente 
com uma vacina 
diferente”, completou. 
A Janssen, braço 
farmacêutico da Johnson 
& Johnson, declarou que 
uma segunda dose de sua 
vacina contra COVID-19, 
aplicada cerca de dois 
meses depois da primeira, 
aumentou a eficácia para 
94% nos Estados Unidos 
contra formas moderadas 
ou graves da doença.

A proteção com uma 
dose única da vacina, 
que é usada em diversos 
países, inclusive no 
Brasil, é de 70%.

A farmacêutica 
acrescentou que a segunda 
dose aumentou os níveis 
de anticorpos de quatro 
a seis vezes. Quando 
dada seis meses depois 
da primeira, os níveis de 
anticorpos aumentaram 
12 vezes. (RL)

Governo diz que vacina da Janssen 
contra COVID agora é de duas doses

Marianna Holanda
Folhapress

O presidente em exercício, 
Hamilton Mourão (PRTB), 
disse, ontem (16), que o go-
verno não alterou questões 
do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) e que elas são 
feitas de acordo com a meto-
dologia do Inep (Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais).

A cinco dias da primeira 
etapa da prova, o órgão passa 
por uma crise interna, após 
debandada de servidores e de-
núncias sobre o instituto.

A declaração de Mourão 
ocorre após o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
afirmar, em Dubai, que as ques-
tões na prova começam a ter “a 
cara do governo”.

“O presidente fez menção 
simplesmente a algo que é 
a ideia dele, pô. Tem liber-
dade para isso. E o Enem está 
baseado no banco de dados 
que foi construído há muito 
tempo, as questões não estão 
variando. O governo não 
mexeu em nenhuma questão 
do Enem”, disse Mourão ao 
chegar ao Palácio do Planalto.

“Não houve (alteração nas 
questões do Enem). As ques-
tões aí são feitas de acordo 
com a metodologia do Inep”, 
completou.

O presidente em exercício 
pediu ainda aos jornalistas 
para “baixar a bolinha”. 
Mourão disse que Bolsonaro 
tem “uma maneira de se ma-
nifestar” e que não vai ficar 
tecendo críticas a ele, porque 
é seu vice.

O exame está marcado 
para começar no próximo 
domingo (21).

O Inep passou por uma de-
bandada de funcionários. No 
último dia 8, 35 entregaram 
seus cargos, citando “fragili-
dade técnica e administrativa 
da atual gestão máxima do 
Inep”. Três dias antes, outros 
dois também já haviam pedido 
exoneração. Eles se mantêm 
como servidores de carreira, 
no entanto.

Em viagem a Dubai, Bolso-
naro disse ter conversado com 
o ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, que teria assegurado a 
manutenção da prova.

“Agora, começam a ter a 
cara do governo as questões 
da prova do Enem. Ninguém 
precisa estar preocupado com 
aquelas questões absurdas do 
passado, temas de redação que 
não tinham nada a ver com 
nada”, disse o mandatário.

Depois da fala do presi-
dente, na comissão de Edu-
cação da Câmara havia a 
expectativa de que fosse vo-
tada, ainda nessa terça-feira 
(16), pedido de convocação ao 
ministro da Educação para se 
explicar sobre a prova.

Já havia requerimentos 
neste sentido desde o início 
do mês, mas o colegiado adiou 
sua ida ao acordar com o go-
verno receber o presidente do 
Inep, Danilo Rupas Ribeiro. 
Ele esteve no colegiado se-
mana passada, mas sua fala 
foi considerada muito ruim por 
congressistas.

“A acusação que os servi-
dores trouxeram foi justamente 
o que o presidente acabou de 
confirmar”, disse o deputado 
Israel Batista (PV-DF), pre-
sidente da Frente Mista de 
Educação e um dos autores do 
pedido de convocação.

Parte desses funcionários 
estava diretamente envolvida 
na organização da prova, mar-
cada para os dias 21 e 28 de 
novembro. Sem entrar em de-
talhes, o presidente disse que 
esses servidores ganhavam 
salários excessivos.

Flávia Albuquerque
Agência Brasil

Professores e profissionais 
da educação da capital pau-
lista começaram a receber 
a dose de reforço da vacina 

contra COVID-19. A aplicação 
será feita com o imunizante da 
Pfizer na faixa etária entre 40 
e 59 anos. A partir de 22 de no-
vembro, a vacinação será esten-
dida para os que têm entre 18 
e 39 anos. São esperados cerca 

de 210 mil profissionais nas 469 
UBSs (Unidades Básicas de 
Saúde), drive-thrus, farmácias 
e Assistências Médicas Ambu-
latoriais Integradas.

De acordo com a Prefei-
tura de São Paulo, para re-

ceber a dose adicional é ne-
cessário um intervalo de ao 
menos seis meses desde a 
aplicação da segunda dose. 
Os profissionais da educação 
deverão apresentar, em qual-
quer posto de vacinação, um 

documento que comprove o 
vínculo empregatício na rede 
de ensino. Além disso, também 
são necessários documento de 
identificação, comprovante de 
endereço e comprovante de 
vacinação físico ou digital.

Profissionais da educação já recebem reforço em São Paulo

Aprovação da CoronaVac para crianças 
e adolescentes emperra na Anvisa



Desde 2017 ex-alunos do 
Vespasiano Martins se reúnem 
e revivem grandes histórias

Fotos: Acervo Pessoal
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Beatriz Magalhães

Por onde andam seus colegas da 
escola? Qual foi a última vez que se 
reencontraram? A turma da década de 
70, da fanfarra do colégio Vespasiano 
Martins, sabe uns dos outros e se 
reencontra há um bom tempo. Desde 2017 
mais de 40 estudantes da escola campo-
grandense se juntam para fortalecer os 
laços e relembrar os velhos tempos com 
comemorações. O último reencontro 
da turma foi o primeiro pós-pandemia, 
no sábado (13), e o grupo já está 
planejando um próximo.

O reencontro do grupo começou graças 
ao ex-professor de fanfarra Wellington 
Nazaré, que retornou a Campo Grande 
em 2016 e, como se sentia só na cidade, 
resolveu procurar “a turma do Vespa”, 
com quem estabeleceu fortes laços de 
amizade de 1973 a 1977.

Ele conta que, apesar de buscar os 
antigos amigos, buscava também saber 
como estava a “Rose”, jovem que lhe 
despertou “profundos sentimentos” que 
nunca foram esquecidos, apesar de 
sua vida ter dado muitas voltas depois 
daquela época. Para sua alegria, ela, 
que é professora aposentada, estava 
“livre” e isso lhe deu “motivo, força e 
alegria” para implementar o projeto de 
reunir a “galera”.

A pedagoga aposentada Rose Mary 
de Aguiar, 62 anos, foi peça fundamental 
para o processo de reaproximação, 
já que ainda mantinha certo contato 
com alguns amigos. Rose passou então 
a organizar os encontros que eram 
realizados todos os meses.  

“Eu fiz o contato com os antigos colegas 
pelo Facebook no fim de ano, e em janeiro 
de 2017 o professor perguntou se existia 
a possibilidade de nos reunirmos para 
o aniversário dele e então assim foi o 
primeiro encontro aqui em casa, no dia 
do aniversário do professor Wellington.”

Apesar de alguns terem se perdido 
de vista depois de quase 50 anos, a 
maioria só se reencontrou mesmo de 

cinco anos para cá. Sempre promovendo 
festas, almoços, jantares, bailes, enfim, a 
alegria de se reencontrarem foi tamanha 
que tudo era motivo para se reunir e 
comemorar. Foram realizadas dezenas 
de “pucheradas”, churrascos, peixadas 
e até festas juninas com a participação 
de cônjuges, filhos e netos.

“Eu converso com alguns desses 
colegas com certa frequência, e todos 
eles dizem que esses reencontros são 
muito bons. Tem uns que dizem que 
se sentem como se tivessem voltado 
a adolescência, eles falam que esses 
encontros os rejuvenescem. E isso é uma 
coisa muito importante. Nós conversamos 
sobre as mesmas coisas, temos as mesmas 
lembranças. Alguns já faleceram, mas 
nunca deixamos de lembrar dos que já se 
foram”, conta Rose.

Pós-pandemia
Foram quase dois anos sem uma 

reunião, em razão da pandemia da 
COVID-19, mas, de acordo com a Rose, 
isso não foi desculpa para perderem 
o contato. Nesse período, o grupo no 
WhatsApp foi o meio de se falarem com 
frequência, e na primeira oportunidade o 
grupo já organizou um novo reencontro, 
dessa vez para celebrar a vida com mais 
alegria ainda.

O último reencontro foi no sábado 
(13), numa casa de festas no Jardim 
Aero Rancho, onde participaram, com a 
presença de familiares, de um churrasco, 
sempre regado de muita música, 
gargalhadas e lembranças dos bons 
tempos, reacendendo e fortalecendo as 
amizades. “É muito gostoso voltar ao 
passado, nas nossas memórias e lembrar 
da nossa escola. Na época, o Vespasiano 
Martins era um colégio caindo aos 
pedaços, mas não faltava educação e 
alegria. A nossa diretora era uma pessoa 
muito especial. Abria a escola nos finais 
de semana para atividades culturais, 
bailinhos, brincadeiras. Tudo num clima 
de muito respeito e de grande emoção”, 
recorda Rose.

VelhosVelhos
AmigosAmigos
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TROPEL 

A saúde do prefeito Hélio Peluffo (PSDB), de Ponta Porã, 
respondeu com louvor a mais um complexo desafio. Um 
ataque isquêmico exigiu caprichada assistência médica e 
clínica. E correu tudo muito bem. Peluffo já está no trecho, 
mesmo em recuperação, ao lado da sua Vânia, a sempre 
dinâmica e presente primeira-dama.   

Maurício Copetti é alguém a quem as pessoas, a natureza 
e o Estado devem, no mínimo, eterna gratidão. O documenta-
rista põe seu compromisso humanista na lente de câmeras 
cinematográficas e fotográficas, focalizadas no olhar da 
consciência viva da sustentabilidade. O cara que se apai-
xonou por onças é paixão delas também. Um dos principais 
agentes de resistência do bioma pantaneiro.  

Durante show da banda Brass Against, em Daytona 
Beach, na Flórida (EUA), a vocalista Sophia Urista, 36, 
protagonizou uma cena das mais bizarras, porém, curtida 
por grande parte do grande público. Um fã subiu e deitou-se 
de costas no palco. Urista aproximou-se, sobre ele tirou as 
roupas íntimas, então urinou em seu rosto. Foi na sexta-feira, 
12. No dia seguinte, ela pediu desculpas. Dizem por lá que 
o fã em questão adorou.   

Por onde passo, recebo muitos elogios pela profissão 
que exerço há quase 30 anos. Os amigos, sempre lem-
brando a minha carreira e agraciando com elogios. 
As palavras dos meus leitores, para mim, soam como 
um prêmio. A verdade é que profissionais como eu já 
nascem com o jornalismo no sangue e dão a vida por 
uma boa matéria. Se preciso for, vamos até o inferno 
ou ao céu para consegui-la.   

Estão ficando com a cara de Jair Bolsonaro (sem 
partido) as regras e o conteúdo do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem). Nada mudou com a renúncia 
coletiva dos funcionários do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), responsáveis pela elaboração das provas. Eles 
denunciam pressão psicológica e vigilância ideológica 
na formulação do exame, tudo porque o Planalto não 
quer questões que incomodem o presidente Bolsonaro. 

Áustria vai confinar quem não tomou vacina. Sou 
da opinião de que por aqui também poderia fazer-se o 
mesmo. Ontem à noite, tomei um táxi de aplicativo. De 
conversa em conversa, vocês sabem o que o motorista 
contou? Que não tomou e nem vai tomar imunizante, 
porque estariam escondendo a verdade, segundo ele, 
de que a vacina provocaria mortes precoces. Ele disse 
que “soube” por intermédio de um site “confiável”. 
Pode uma coisa dessas? As empresas de aplicativos 
de transporte de passageiros devem ter mais cuidado, 
pensando na saúde de quem está usando seus serviços.  

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Uma furiosa horda de ignorantes despencou, como 
avalanche, com impropérios e referências maledi-
centes contra Fernanda Montenegro, 92, Gilberto Gil, 
79, também contra quem festejou o ingresso de ambos 
na Academia Brasileira de Letras. É o povo que pro-
testa na escuridão.   

A escritora e acadêmica da Academia Sul-mato-grossense 
de Letras, Lenilde Ramos, e o artista plástico e futuro 
acadêmico Humberto Espíndola.     Patrícia Bueno e o sociólogo Paulo Cabral.  

A fisioterapeuta Fabiola Marcotti e o marido, médico-
cirurgião cardiologista, João Jazbik Neto.   Os empresários Fernando Bumlai e Neca Chaves Bumlai.   

Donos de casas, lotes e propriedades rurais em Cacho-
eirão estão felizes com a decisão do governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) de asfaltar cerca de 05 km do acesso 
pela BR-262. A 49 km de Terenos, o distrito é um dos en-
dereços mais interessantes do mapa ecoturístico de Mato 
Grosso do Sul. A obra deverá custar pouco mais de R$ 4 
milhões e estará concluída até junho do próximo ano. É 
mais um investimento garantido pelo Fundo de Desen-
volvimento do Sistema Rodoviário de MS (Fundersul).  

O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo 
Riedel, segue maratonando o interior. No fim de semana, 
uma de suas escalas foi em Ponta Porã, na fronteira 
com o Paraguai, para participar do Festival de Inovação, 
Cultura e Arte (Fica) e do 42º Encontro de Laçadores. No 
Parque dos Ervais e no Clube de Laço Lino do Amaral 
Cardinal, proseou em largos bocados com lideranças 
e autoridades, tendo como cicerones o vice-prefeito, 
Eduardo Campos (DEM), e o presidente da Câmara, ve-
reador Rafael Modesto (PSDB). O prefeito Hélio Peluffo 
(PSDB) estava em tratamento médico.   

Nosso destino vive dentro de nós. Você só tem de ser 
corajoso o suficiente para vê-lo.

A belíssima apresentadora Paloma Tocci, 39, e o persis-
tente ex-piloto, também apresentador, Rubinho Barrichello, 
49, decidiram reatar o relacionamento depois de três meses 
separados. Distribuindo sorrisos de felicidade, lacraram o 
revival com um presentinho dos mais doces: uma caixa de 
bombons, que ele ofertou a ela. Nessa, até que Barrichello 
foi rápido.

A cantora paraibana Roberta Miranda decidiu, aos 
65 anos, arriscar-se nas redes sociais com fotos mais 
sensuais. Ficou agradavelmente surpresa. Afirma 
estar recebendo, no TikTok, mais de 10 milhões de 
likes. No entanto, resiste bravamente à curiosidade 
dos internautas que cobram revelações mais íntimas, 
por exemplo, de suas preferências sexuais.    

Rachel de Queiroz é sem dúvida uma das maiores 
escritoras brasileiras de todos os tempos. Nascida em 
17 de novembro de 1910, em Fortaleza, foi professora, 
jornalista e escritora romancista. Seu primeiro romance, 
“O Quinze” (1930), é obra obrigatória para todos os es-
tudantes do País. Foi a primeira mulher a conseguir uma 
cadeira na Academia Brasileira de Letras. Morreu no dia 
04 de novembro de 2003, no Leblon, RJ, vítima de infarto.   

NA LEMBRANÇA   

Para relaxar um pouco. Se na semana passada o presidente Bolsonaro 
(sem partido) vangloriou-se por ter dado um bom-dia especial à primeira-
dama, imagina o que ele não disse depois de acordar-se em um hotel com 
suíte fantástica igual a esta? O hotel Habtoor Palace em Dubai, com diária 
de R$ 45 mil, segundo ele, foi bancado pelo governo do emirado.   

Divulgação
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Solidariedade

Projeto Kzulo

Moda

“A AACC-MS Te Chama” 
convida população a doar

Remi atende mais de 100 pessoas, 
após dois meses realizando oficinas 

Mato Grosso do Sul 
Fashion Week começa 
hoje e vai até sexta-feira 
Com o tema “Talentos”, evento propõe evidenciar marcas originais

O MSFW favorece a moda 
do Estado e contempla 

setores como a cultura e 
o turismo

Duka Audiovisual

Fotos: Divulgação
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A AACC-MS  (Associação 
dos Amigos das Crianças com 
Câncer) cuida de crianças 
e adolescentes com câncer 
de todo Mato Grosso do Sul, 
desde 1998. Sem fins lucra-
tivos, a instituição atende 
hoje mais de 600 assistidos 
e suas famílias, oferecendo 
hospedagem, transporte para 
a realização de exames e in-
ternações em Campo Grande, 
e, ainda, servindo cinco refei-
ções diárias e dando todo o 
suporte necessário, com aten-
dimentos multiprofissionais, 
entre enfermagem, nutrição, 
atividades lúdico-pedagó-
gicas, psicologia e outros.

 Com o aumento de preços 
em itens de necessidade bá-
sica, sobretudo na alimen-
tação, a instituição viu suas 
despesas aumentarem signi-
ficativamente. Além disso, a 
AACC-MS também não pôde 
retomar seu calendário de 
eventos, como o tradicional 
Arraial e seus frequentes fei-
rões e bazares, além de uma 
série de eventos externos 
dos quais ela fazia parte 
e que significavam ótimas 
fontes de arrecadação. 

Por isso, pelo segundo ano 
consecutivo, a AACC-MS lança 
a campanha “A AACC-MS Te 

Chama” e faz um convite à po-
pulação para atender ao cha-
mado da solidariedade. A ins-
tituição conta com uma Cen-
tral de Doações via telefone 
que faz ligações para todas 
as cidades de Mato Grosso 
do Sul, em busca de doações.  
“Essas doações nos ajudam a 
manter nosso bom trabalho.  
Ao receberem uma ligação 
de nossa Central, atenda ao 
chamado da nossa causa e 
nos ajude na missão de conti-
nuar cuidando de crianças e 
adolescentes com câncer. Nós 
acreditamos na cura e você 
pode fazer parte no combate 
a essa doença, nos ajudando 
a fortalecer nosso propósito”, 
diz Mirian Comparin Corrêa, 
presidente da instituição. 

A Central de Doações da 
AACC-MS funciona diaria-
mente na captação de doa-
ções e é composta de aten-
dentes e mensageiros capa-
citados e que desempenham 
um trabalho sério. Caso surja 
alguma dúvida sobre a vera-
cidade das ligações, se elas 
realmente foram realizadas 
pela Central, ou qualquer 
outra informação, a AACC-MS 
está pronta para resolver pelo 
(67) 3322-8000, que também 
funciona como WhatsApp.

Beatriz Magalhães 

A edição do Mato Grosso do 
Sul Fashion Week deste ano 
será a primeira semana de 
moda do Estado e é integrante 
do CNFW (Circuito Nacional 
Fashion Week), que também 
engloba outros estados brasi-
leiros. O evento conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Campo Grande e da Sectur 
(Secretaria Municipal de Cul-
tura e Turismo). O evento 
começa hoje e vai até a sexta-
-feira (19), das 14h às 23h, no 
Ondara Palace.

O tema central do evento 
será “Talentos”, e a intenção 
dos organizadores é abrir os 
olhos dos convidados para o 
novo e fazê-lo brilhar. “O con-
ceito parte da ideia de vol-
tarmos nossos olhos para o 
talento individual e a autenti-
cidade de cada um. E o nosso 
estado é o lugar perfeito para 
isso. Temos em Mato Grosso do 
Sul uma mistura de culturas, 
uma miscelânea entre Brasil, 
Bolívia e Paraguai, que gerou 
um DNA próprio, cheio de ca-
racterísticas marcantes”, ex-
plica Danúbia Helmich, respon-
sável pelo branding do evento. 

Serão três dias totalmente 
voltados para a moda, onde 
a informação e a cultura 
também têm seu espaço ga-
rantido. Uma superestrutura 
será montada e parte dela será 
destinada ao corredor fashion, 
onde grandes marcas e mul-

timarcas estarão disponíveis 
com descontos especiais.

Para a gestora de eventos, 
Rosângela Barros, o MSFW ul-
trapassa a barreira da moda e é 
uma oportunidade única tanto 
para os locais quanto para 
turistas que queiram conhecer 
profundamente nosso Estado. 
“Nós queremos mostrar muito 
mais do que moda, mas sim a 
nossa indústria como um todo 
e tudo que o nosso Estado tem 
para oferecer. Afinal, quando 
falamos de moda, estamos 
falando obrigatoriamente de 
diversos setores, desde esté-
tica, passando pela cultura, 
turismo, negócios, até o ne-
tworking. A moda vai muito 

além de uma roupa bonita, ela 
é um conjunto de coisas que 
nos fazem bem e nós queremos 
reunir tudo isso em um único 
espaço”, diz a organizadora.

Rosângela fala dos talentos 
locais e regionais com bas-
tante otimismo, e para ela o 
MSFW é só o primeiro passo 
para que o polo de moda do 
Estado conquiste a notoriedade 
merecida. “Temos artistas ma-
ravilhosos aqui na cidade e no 
nosso estado que merecem e 
estarão presentes no evento, 
que é uma das oportunidades 
para se mostrar para o resto 
do Brasil e do mundo. Será a 
nossa primeira participação 
no CNFW que já atende outros 

estados e com isso Mato Grosso 
do Sul vai entrar de fato na rota 
brasileira da moda”, comenta. 

Produção Local
Entre os talentos regionais 

que já confirmaram presença 
no MSFW está o Ateliê Kako, 
marca própria da estilista 
Claudia Ferraz, que desenvolve 
coleções exclusivas com grade 
reduzida focada em alfaiataria 
e tecidos naturais. Também es-
tará presente no evento Zanir 
Furtado, primeira marca de 
bolsas de couro de MS inspi-
rada e produzida no Pantanal, 
que tem como proposta a ele-
gância, o poder e a originali-
dade. Outro talento confirmado 

é Samaniego, a famosa marca 
do índio, que homenageia os 
primeiros artistas e artesãos 
valorizados por meio de sua ori-
ginalidade e toda a rica cultura 
das tribos. O forte da marca 
são acessórios em couro, mas 
também oferece uma variedade 
de produtos como bonés, cami-
setas e chinelos. 

A gestora do MSFW também 
fala sobre ampliação do escopo 
do evento que passou a focar 
também no networking, que já 
acontecia naturalmente, mas 
que agora ganha espaços desti-
nados para o desenvolvimento 
de novas conexões. “Nossa 
proposta é que o MSFW seja 
também uma plataforma de 

negócios. Então, nós queremos 
que todos os empresários pre-
sentes, desde o pequeno ao 
grande, do curioso ao iniciante, 
daquele que foi só para co-
nhecer e se divertir, que todos 
saiam de lá satisfeitos e com 
gostinho de quero mais, para 
que a gente possa voltar no 
próximo ano com muito mais 
novidades”, explica Rosângela.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo e-mail: ms-
fwoficial@gmail.com, pelo te-
lefone (67) 99202-0747, pelo 
site: www.circuitofw.com/ma-
togrossodosulfashionweek e 
pelas redes sociais Instagram 
e Facebook @matogrossodo-
sulfashionweek.

Marcelo Rezende
 
No último sábado (13), ter-

minou uma das frentes do 
Projeto Remi (Reconstrução 
de Memória e Identidade). 
Foram dois meses de muitas 
trocas, sendo que o segundo 
ciclo de oficinas aconteceu 
nas Moreninhas. Idealizado 
pelo Projeto Kzulo, a iniciativa 
atendeu cerca de 150 pessoas 
da aldeia urbana Marçal de 
Souza e das Moreninhas.

Foram ministradas no de-
correr do projeto sete oficinas 
que aboraram temas como 
arte urbana, com o artista 
Victor Macaulin; fotografia, 
com a fotógrafa Thauanny 
Maíra; performance e corpo 
com a artista Flora Lira; arte 
terena em dança, trajes e 
grafismo com Bianca Fran-
celino e arte terena Gráfica 
em tela de Bryant Soares 
(ambos artistas, indígenas, 
da Marçal de Souza); teatro 
imaginário e afetivo, com o 
ator Jefley Maurício; e mu-
sicalização pelo ritmo, com 
o músico Anderson Salgado. 

No último dia de oficinas, 
os participantes colocaram a 
mão na massa. Na oficina de 
arte urbana, eles coloriram 
os muros da associação de 
moradores das Moreninhas. 
Personagens de filme, man-
dala, paisagem e um busto 
negro foram pintados no local. 
“Eu já faço filtro dos sonhos, 
então decidi pintar essa man-
dala, porque representa algo 
espiritual para mim. Antes da 
oficina eu tinha um conceito de 

arte, agora ele mudou: entendi 
que a arte é livre, que podemos 
nos expressar da forma que 
quisermos e que é lindo de-
senvolver algo para as pessoas 
apreciarem”, comenta a artesã 
Katia Alves Romano. 

Em outra sala do espaço, 
algumas pessoas produziam 
peças com grafismo indígena. 
Uma das mais animadas era 
Socorro Matos, advogada e 
líder comunitária das Mo-
reninhas. “Participei dessa 
oficina porque a luta indí-
gena é muito parecida com 
a luta das pessoas negras, 
enfrentamos muito precon-
ceito ainda. Aprendi muita 

coisa aqui, conheci mais da 
iconografia e história deles”, 
afirma ela que logo voltou à 
aula para terminar sua peça, 
pois mais tarde participaria 
da oficina de música. 

Para um dos músicos do 
Projeto Kzulo, Julian Vargas, 
o Remi atingiu e até superou 
as expectativas. “O resul-
tado está sendo ótimo, con-
seguimos atingir uma boa 
margem de alunos, que foram 
em grande parte crianças e 
jovens. Na Marçal havia mais 
crianças e nas Moreninhas 
mais jovens, o que fez com 
que tivéssemos uma inte-
ração diferente em cada local. 

Isso se refletiu no trabalho e 
o material produzido, como 
fotografias, obras de arte e 
performances, por exemplo, 
evidencia os olhares dessas 
comunidades”, conclui. 

O Projeto Remi conta com 
recursos do FMIC (Fundo 
Municipal de Investimentos 
Culturais), da Sectur (Secre-
taria Municipal de Cultura 
e Turismo), promovido pela 
Prefeitura de Campo Grande. 
No sábado (20), como forma 
de conclusão dessa fase do 
projeto, haverá um sarau nas 
Moreninhas. Para mais infor-
mações acompanhe o perfil 
no Instagram (@projetoremi).
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Duivulgação

O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 16/11

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

Nesta quarta, o que mais se destaca é a sua habilidade 
para lidar com dinheiro, Áries. Multiplica, Senhor! Se 
prestar atenção a tudo o que ocorre ao seu redor, vai 
ser moleza descobrir novas maneiras de encher o bolso, 
fechar uma parceria comercial e até receber uma grana 
que não esperava. À noite, algo que deseja comprar há 
tempos pode finalmente virar realidade.

 No trabalho, será preciso tomar a iniciativa e correr 
atrás dos seus maiores sonhos para chegar onde 
deseja. Nada vai cair de brinde no seu colo, mas pode 
se surpreender com o que é capaz de conquistar graças 
aos seus esforços. Mas o excesso de ambição pode 
trazer problemas à tarde, principalmente se exagerar nas 
cobranças ou se não conseguir lidar bem com as críticas.

Com a Lua infernizando seu astral, vai ser preciso calma 
e muito foco para lidar com os desafios que virão pela 
frente. No trabalho, priorize tarefas que podem ser feitas 
de maneira reservada, especialmente se anda sonhando 
com uma promoção ou quer abocanhar aquela comissão 
no final do mês. Na conquista, muita sensualidade e 
poder de atração serão suas armas para se dar bem.

O desejo de expandir seus horizontes, experimentar algo 
novo e deixar a rotina de lado deve movimentar esta 
manhã. Deixe a desconfiança de lado para experimentar 
novas maneiras de realizar as tarefas do dia a dia.  Além 
disso, definir um objetivo em comum com os colegas e 
agir como um time são atitudes que podem dar um up 
na hora de cuidar do serviço.

Se quiser dar conta das tarefas, até daquelas mais 
chatinhas ou rotineiras, foque sua atenção no serviço. 
O astral é perfeito para repensar a carreira, fazer 
ajustes e até encontrar um novo nicho com mais 
chance de sucesso. Profissionalismo e dedicação são 
essenciais para se dar bem, então não adianta ficar 
esperando que os outros resolvam os seus problemas.

A Lua em Touro destaca sua criatividade no trabalho, bem 
como o espírito de equipe para encarar as tarefas com 
garra e disposição. Além disso, investir em conhecimento 
é sempre uma boa ideia, Virgem. A Lua favorece os 
planos para uma viagem, mas é preciso manter o foco 
no serviço e separar as coisas — deixe pra sonhar 
acordado/a depois do expediente, meu cristalzinho.

O dia promete altos e baixos, Libra, mas é melhor 
adiantar as tarefas pendentes. Além de pintar imprevistos 
e problemas à tarde, acontecimentos antigos também 
podem azedar a convivência com colegas e até com 
o mozão, e ao invés de mandar mensagens irritadas e 
começar uma briga, deixe para conversar pessoalmente 
com o par à noite, quando o astral estará mais tranquilo.

Seu signo costuma ser desconfiado e nem sempre 
interage de boa com os outros, mas a Lua promete 
melhorar a interação com os colegas e parceiros pela 
manhã. Aproveite para conversar sobre projetos e tarefas 
que dependem de colaboração, marcar reunião, etc. À 
tarde, o astral fica pesado e, tanto no trabalho quanto na 
vida pessoal, podem surgir atritos. 

Mergulhar no trabalho e finalizar suas obrigações 
logo cedo será a melhor pedida nesta quarta, meu 
cristalzinho. Foco, fé e café serão o segredo para 
o seu sucesso pela manhã, porque não vai faltar 
serviço. À tarde, as estrelas se desentendem e pode 
sobrar pra você, por isso, revise documentos antes de 
assinar. 

Nesta quarta, criatividade e ótimas ideias serão 
importantes para se destacar no trabalho logo cedo, 
meu cristalzinho. Explore seu charme para fazer novos 
contatos profissionais, conquistar clientes ou melhorar 
suas vendas. Mas é melhor adiantar isso porque a 
comunicação, inclusive nas redes sociais e com os 
amigos, pode ficar tensa à tarde.

No trabalho, você vai esbanjar bom-senso e pode 
demonstrar mais praticidade na hora de lidar com as 
tarefas do dia a dia. Quem trabalha em home office 
pode ter desafios e talvez seja complicado entregar a 
produtividade que precisa — há risco de cobranças e 
estresse com a chefia. À tarde, melhor ir com calma ao 
lidar com produtos ou serviços para o lar.

Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se destacar 
no serviço e ainda dar uma animada nos colegas logo 
cedo. Aproveite para causar boa impressão ao lidar com 
clientes ou pessoas novas, ampliar seus círculos sociais, 
e cuidar de serviços que exigem deslocamentos rápidos 
pela cidade. Ainda bem que, à noite, os amigos podem 
dar uma mãozinha na paquera.

Telinha

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Expedito impede Nina de falar com Sabine. 
Siqueira e Domênico não conseguem extrair o 
depoimento de Aníbal, que insiste em perma-
necer calado. Nina informa a Athaíde que Aníbal 
não falou durante o depoimento. Nelito se sente 
atraído por Raquel. Luiza comenta com Bebeth 
que sente que Maria Pia está mudando. Sérgio 
entrega a Eric a relação de bens do patrimônio do 
empresário.  Lígia procura Madalena na tentativa 
de convencê-la a denunciar Sabine, Madelena não 
dá espaço para Lígia e a acusa de ter sido uma 
péssima mãe para Maria Pia.   

Said avisa que não quer outra esposa. Jade 
se abraça e conversa com Muna, ele percebe a 
armação e vai embora. Lucas se emociona ao 
ver a filha. Leônidas e Albieri se abraçam. Said 
demonstra a sua raiva para Jade, que garante que 
só queria agradá-lo. Leônidas e Yvete se encon-
tram e passam a noite juntos. Na manhã seguinte, 
Leônidas confessa que não conseguirá passar por 
cima da culpa de Diogo ter morrido sem falar com 
ele, por culpa de Yvete. Ela vai embora batendo 
a porta. Mohamed dita uma carta para Latiffa 
escrever, pedindo perdão à Nazira. 

Justina comenta com Cândida que Zayla a 
sondou sobre Mariana, a irmã de Samuel. Caxias 
comunica a Pedro que o presidente do Uruguai foi 
deposto, como queriam. Nicolau vê quando Celes-
tina lê uma carta de Nino. Leopoldina e Teresa 
desconfiam do comportamento de Celestina. Zayla 
descobre que Pilar rompeu com Diego. Celestina 
se encontra com Nino às escondidas. Cândida 
confronta Zayla na frente de Olu, Samuel e Pilar. 
Zayla confessa que chantageou Pilar. Samuel e 
Pilar reatam o noivado. Nicolau alerta Celestina 
sobre o risco de ter mentido para Teresa.  

Jeff faz as pazes com Lincoln e a família se 
une novamente. Vicki se insinua para João, que 
afirma amar Bianca. Heideguer seduz Lucrécia 
e Cobra afirma para Edgard que ele está com ci-
úmes da professora. Tomtom comenta com Pedro 
que acredita que Roberta esteja grávida. Incen-
tivado por Cobra, Edgard decide beijar Lucrécia 
para afastar Heideguer. Marcelo afirma a Delma 
que não quer ter um filho com Roberta. Edgard 
explica que tem medo de perder a amizade de 
Lucrécia. Karina não consegue falar com Pedro, 
que se consola com Nando. 

Dulce Maria sonha com sua mãe, Tereza. 
A mulher diz que é formada em psicologia. 
Silvestre está triste que Solange não gostou 
da pintura que ele fez dela. Frida e Bárbara 
pegam a escova de dentes de Dulce Maria para 
ela ficar com cheiro ruim na boca. Valentina 
aparece para proteger Dulce Maria e diz que 
pegou as escovas de dentes das duas meninas 
também. Frida devolve a escova de Dulce Maria 
e Valentina a das duas meninas encrenqueiras. 
Gustavo vê as fotos de Nicole no show de Zé 
Felipe e fica encantado com a beleza dela. 

Renato/Christian finge não conhecer Josias. 
Ravi acredita em Joy e dá dinheiro para a 
moça comprar remédio para o irmão. Yasmin 
vê Joy esconder o dinheiro que Ravi lhe deu 
no barraco de Inácia. Noca incentiva Dalva 
a aprender a ler. Mateus convence Lara que 
ambos podem ser amigos. Renato/Christian 
presenteia Ravi com um celular. Ravi diz a 
Renato/Christian que ele nunca voltará a ser 
quem era. Ravi entrega para Renato/Christian 
o endereço de Lara. Santiago fica emocionado 
ao saber que Bárbara lhe dará um neto. 

Novelas Novelas Novelas 

Uma notícia vai cair como uma bomba 
e poderá ameaçar o casamento de Renato/
Christian (Cauã Reymond) e Bárbara 
(Alinne Moraes), em “Um Lugar ao Sol”. 
Nos próximos capítulos da novela, o gêmeo 
impostor descobrirá que Renato teve um 
filho com uma amante, Maria Fernanda 
(Fernanda Nobre). A jovem irá procurar 
o rapaz para contar sobre a paternidade. 
Ela dirá a ele que os dois se relacionaram 
quando se coheceram em Paris, na França. 
Christian/Renato ficará impactado com 
a notícia de que é pai de Luc e pedirá a 
Maria Fernanda para conversar melhor 
antes de tomar qualquer decisão. Ele pede 
ainda pede ainda um tempo para que 
Bárbara possa digerir a perda do filho. 
Decidida, Maria Fernanda deixa claro 
que vai brigar para que Luc (o nome do 
ator não foi divulgado) conheça o pai. 
Pouco depois, Christian ficará chocado 
ao entrar em casa e ver Maria Fernanda 
conversando com Bárbara.

Christian se desespera 
ao descobrir que Renato 
teve um filho com uma 
amante do passado

Quinto técnico do ‘The Voice 
Brasil’, Michel Teló comemora a 
chegada da fase das ‘Batalhas’

Michel Teló, o quinto técnico do “The Voice Brasil”, está 
bastante animado com o início da nova fase do programa. 
As “Batalhas” começam a ser exibidas amanhã, na Globo. 
Enquanto os técnicos IZA, Carlinhos Brown, Lulu Santos e 
Claudia Leitte já tiveram que eliminar suas primeiras vozes, 
ele continua aumentando seu grupo sem precisar dispensar 
nenhum participante. Nesta nova fase, os integrantes dos 
times são divididos em duplas que cantam a mesma música. 
Somente uma das vozes avança na competição. Teló poderá 

José Abreu revela encontro com Vera Fischer em autobiografia
Com 75 anos de idade e 53 de carreira, José de Abreu diz estar num dos seus melhores momentos 

profissionais. No ar em “Um Lugar ao Sol” como o empresário Santiago, o ator lança amanhã, às 19h, 
na Livraria Travessa do Leblon, no Rio, “Abreugrafia – Livros I e II”, pela Ubook. Na autobiografia, 
escrita ao longo dos últimos quatro anos, o ator relata fatos curiosos e faz revelações sobre a vida 
antes e depois da fama. Em outro trecho, o ator revela um encontro ardente com Vera Fischer: “O 
restaurante foi esvaziando e, quando acabamos de jantar, não tinha mais quase ninguém. Durante 
todo o tempo notei que Vera estava a fim de mim. Eu sabia que Vera se sentiria muito melhor sendo 
escolhida do que escolhendo. Começamos a nos pegar ali mesmo, beijos, abraços, toques, loucura, e os 
garçons ali. Fomos para a casa dela, se não me engano a casa onde morara com o Perry (Salles, ex-
marido da atriz). E tive uma das mais lindas noites de amor da minha vida”.

salvar o participante eliminado caso decida levá-lo para seu time. Neste momento, a regalia é exclusiva 
do quinto técnico: somente o cantor tem a oportunidade de usar o poder do “peguei”.
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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

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, Cozi-
nha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Ba-
nheiro De Serviço LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

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

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 
810 -  Localização Pri-
vilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite 
E 2 Quartos (todos Com 
Armário), Banheiro Social, 
Cozinha Planejada, Área De 
Serviço C/ Armário, Gara-
gem C/ Excelente Localiza-
ção.   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 

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

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

MONTE CASTELO 

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

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  

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 

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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

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 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

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

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 
142,03m² - Sala, 3 Dormi-
tórios Sendo Um Aparta-
mento/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 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 Sacada, 
Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

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

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 

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

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

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

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 

social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo 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

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

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dalva, 
Polonês, Vila Nascente, Ca-
randa 1, Caranda 2 e Caran-
da 3. Ligação e Whatsapp 
(67) 99294-9334  Edison 
Salles

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

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

CENTRO
Salas Comerciais Em Pré-
dio Comercial Com Exce-
lente Localização Na Rua 
Pedro Celestino Sub Esqui-
na Com Av Afonso Pena. 
Dois Andares Disponíveis. 
LORIDANI MARTINS - CRE-
CI 1851 - 3321-9131

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

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

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

 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@ter-
ra.com.br.

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

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

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

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 

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

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

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 

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOL 1.0L 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

 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 1.6L 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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AUTO-
MATICO 2015 2015 BRAN-
CO 86114 QAD1612 Gaso-
lina    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CERATO 1.6 EX3 SEDAN
CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSIVE 
1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V 
TURBO 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

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, 
Valor R$ 78.900,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:  mmincaro-
ne@terra.com.br 

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

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

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 
16V 128CV 5P MEC. 
2018 2019 PRATA 19650 
FRE0419 Gasolina TECA 
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 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

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

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

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

SANDERO STEPWAY 
1.6

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO STEPWAY 
1.6 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

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

FRONTIER SL 4X4 
AUTOMATICA 2013 

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

HILUX CD 4X2 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

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@terra.
com.br

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

VENDO HONDA HRV LX 
CVT 2017 /17

32.000 km , bem conserva-
da , 2º dono impecável. Va-
lor R$ 88 mil  . Tratar fone 
99231-3790 / 99353-3664.  

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Com-
pleto, Manual, 2005/2005, 
cor preta, ano 2005/2005, 
Valor R$ 27.500,00.  Aveni-
da Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

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

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

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@terra.
com.br 

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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

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

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

HB20 1.6 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

AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM AMANDA

Cuido de idosos em resi-
dências ou hospitais, diá-
ria, fixo ou mensal, valores 
a combinar. Finalizando o 
curso técnico de enferma-
gem. Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
98140-0714

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

PRECISA -SE DE AUXI-
LIAR DE ESCRITÓRIO

Impacto car, na Av. Ban-
deirantes, 1070. F: 3321-
9510. 

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

PINTURAS  E PE-
QUENOS REPAROS 

RESIDENCIAIS
Fazemos serviços de pin-
turas em geral e pequenos 
reparos. Agilidade e preço 
justo é aqui! WhatsApp e 
Ligação: (67) 99187-1022 
Fernando 

CORTADOR DE GRAMA
Trabalho com podas de 
árvores grandes e peque-
nas, remoção da sujeira, 
limpeza de terreno, limpeza 
de caixa d água, esgoto e 
caixa de gordura, limpeza 
de laje e serviços em geral. 
Faço nota fiscal Ligação 
e WhatsApp (67) 99103-
4016/ (67) 98220-8115 
Daniel 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

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 

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

DELICIAS DA NINE 
Me chamo Aline e trabalho 
com bolos confeitados, 
bolo vulcão, doces, cup-
cake e outras delícias!  
Orçamento e pedidos pelo: 
WhatsApp (67) 99101-
5654 Aline Instagram: de-
licias_cakes55  Facebook: 
Delícias da Nine Campo 
Grande - MS  

ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

PEQUENOS REPAROS
Faço muro, calçadas, pintu-
ras e retiro sobras de obras. 
Atendo somente região de 
Anhandui Ligação e What-
sApp (67) 99620-7758 
Wilson 

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

PINTURAS EM GERAL
Trabalho com pinturas 
residencial e comercial, 
portões, grades, grafiato, 
textura, granelli, marmorato 
e reformas em geral. Soli-
cite seu orçamento, aten-
do chácaras e fazendas. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99940-9126 Mano

CONSTRUÍMOS & 
REFORMAMOS

Trabalhamos com pinturas, 
elétrica, hidráulica, desen-
tupimentos, infiltrações, 
jardinagem, serviços de 
soldas, ligação de esgoto, 
dedetização e geofone. 
Aceitamos cartões, orça-
mento sem compromisso 
Contato: (67) 99176-1135 
Gabriel 

CJ CONSTRUÇÕES
Trabalho com construções, 
reformas em geral, pin-
turas, hidráulica, elétrica 
e jardinagem em geral. 
Serviço com qualidade e 
Credibilidade Disk Reparos 
Ligação e WhatsApp (67) 
99200-8392 Joel

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

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

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

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

GIRAU MÓVEIS PLANE-
JADOS

Fazemos todos os tipos de 
móveis planejados, cozi-
nha, quarto, sala, escritó-
rio, painéis em geral entre 
outros. Facebook: Girau 
Móveis Planejados Email: 
giraumoveis@gmail.com 
Ligação e WhatsApp: JR 
Santos 67 99276-8828  Gi-
rau: (67)99211-5535.

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

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

PISCINAS, DECKS, 
PERGOLADOS E ESPA-

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

JCS SERRALHERIA & 
CALHAS

Trabalhamos com instala-
ções de calhas, rufos, coi-
fas, chaminés, serralheria 
em geral e estruturas me-
tálicas. JCS Serralheria & 
calhas fideliza seus Clien-
tes com mão de obra quali-
ficada. Ligação e WhatsApp 
(67) 99222-4100 Jean

JUAREZ SERVIÇOS
Trabalhamos com desen-
tupimento, encanamento, 
eletricista, pedreiro e ser-
viços gerais. Para fazer seu 
orçamento entre em conta-
to. Serviço com qualidade e 
respeito. Ligação e What-
sApp (67) 99108-4737

JG CADEIRAS
Reformas de cadeira a 
partir de R$45,00, faze-
mos soldas, pinturas, etc. 
Buscamos e levamos no 
conforto da sua casa. 
Consultar taxa. Aceitamos 
cartões, débito/crédito, 
dinheiro e pix. Ligação e 
Whatsapp: (67) 99195-
7104 Júnior

REVISÃO DE BICICLETA 
ELÉTRICA

Faço revisão e manutenção 
de bicicleta elétrica. Servi-
ço de qualidade e confian-
ça, para mais informações 
entre em contato. Ligação 
e WhatsApp (67) 99175-
9117 Sebastião 

JL SOLUÇÕES & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com instala-
ções, manutenção de ar-
-condicionado comercial e 
residencial. Modelos: Split, 
Janela e piso teto. Insta-
lações e manutenção em 
elétrica. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99918-5004/ (67) 
99887-5941

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

PRESTADORA DE 
SERVIÇOS SOUSA

Precisando ampliar ou 
reformar sua casa! Presta-
mos todos os serviços na 
área da construção, pisos, 
pinturas, elétrica, hidráulica 
e muito mais. Parcelamos 
no cartão. Ligação e What-
sApp (67) 99810-1444/ 
(67) 98416-6984 Maurício

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

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

BACANAS VIDROS
Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
vidros temperados em 
janelas, portas e box. Acei-
tamos cartões, solicite seu 
orçamento. Serviço de qua-
lidade e profissionalismo. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99199-0552 Rafael

FOGAÇA TRANSPORTES
Trabalhamos com fretes e 

mudanças, região de Cam-

po Grande / MS. Orçamento 

sem compromisso. Serviço 

de Confiança e Credibili-

dade. Ligação e Whatsapp 

(67) 99125-8543 Silvino 

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

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

Especializado em banhei-

ra, SPA, jacuzzi, piscinas, 

pinturas, limpeza de pai-

néis solares fotovoltaicos, 

montagem/desmontagem 

de móveis em geral para 

empresas e a domicílio 

em todos os horários. 

Ligação e WhatsA-

pp:(67)98454-1064 

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 

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, te-
mos departamentos jurídi-
co. Ligações e WhatsApp: 
(67)98195-1779 

ESPAÇO LYER LYER
Trabalhamos com Tera-
pia corporal, trio reflexo, 
champ, modeladora, aper-
tconfort, Lyer, clássica, 
dores e alongamentos, 
mais informações entre em 
contato. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99237-2059 

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 

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

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

MASSAGEM ESPE-
CIALIZADA TRATA AS 
CAUSAS DAS DORES

Dores na coluna, nos 
nervos, musculares,arti-
culares, tendinite, bursite, 
discopatia degenerativa, 
protusao discal, hérnia de 
disco, dores de cabeça, 
zumbido nos ouvidos, tor-
cicolo, limitações de mo-
vimento articulares e etc. 
Atendimento Home Care  
Whatsapp: (67)99264-
2914  Whatsapp: 
(67)99342-6151  Maurício 
e Cecília Terapia Oriental. 

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

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

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

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Cestas café com caneca 
a partir de 69,00 reais, 
temos buques de rosas e 
diversos outros modelos de 
cestas. Aceitamos cartões 
e parcelamos sua compra, 
dependendo da região não 
cobramos taxa de entrega. 
3365-3503/ 9 9947-6896 
www.cestasrosasepresen-
tes.com.br

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 


