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70 mil adolescentes 
não receberam 
2ª dose em MS

Trabalhadores do 
transporte público 

pedem 11% de aumento

Maternidade Cândido 
Mariano vai realizar 800 

cirurgias em crianças

Prefeitura não faz tarefa de casa e vai 
mal em avaliação de competitividade

De 358 atletas 
que vão ao Pan 

Júnior, seis 
são de MS

Grande incêndio atinge tapeçaria e 
fumaça assusta moradores do Centro

Capital recebe 
ministra Damares 
Alves e deputados 

de todo o país

Espetáculo de dança 
‘As Anas’ leva ao palco todas 

as mulheres em uma só
De um universo de 

358 atletas do país que 
participarão dos Jogos 
Pan-Americanos Júnior 
Cali 2021 – cerimônia 
de abertura acontece 
amanhã (25) – apenas 

seis são sul-mato-
-grossenses, menos de 
2% do contingente de 
brasileiros com até 22 
anos que buscarão me-
dalhas na Colômbia. Os 
organizadores esperam 
pelo menos 3,5 mil com-
petidores de 41 países. 

Destaque do lançamento 
de dardo, Bruna Vieira 

lamenta a situação. “Me 
sinto triste porque queria 

muito que tivesse mais 
gente de MS.” Página B2

Figurando entre as piores ci-
dades do país em aspectos econô-
micos, Campo Grande apareceu 
na 200ª posição, entre centenas de 
municípios brasileiros, no indicador 
de inserção econômica do Ranking 
de Competitividade dos Municípios, 
elaborado pelo CLP (Centro de Li-
derança Pública). 

Além do desempenho aquém, 
a Capital também se apresenta, 
no geral, como a 99ª cidade mais 
competitiva do Brasil, o que a leva a 
seis posições a menos que antes.

E ainda outros quesitos im-
portantes ficaram em posições 
muito baixas, como meio ambiente 
(406º), segurança (241º), teleco-

municações (241º) e sustentabili-
dade fiscal (228º). 

O estudo busca elucidar a rea-
lidade de 411 municípios do Brasil 
a fim de que haja entendimento 
sobre a eficiência da gestão pública 
nessas localidades.

No pilar de inserção econômica, 
Campo Grande é elencada em ní-
veis decrescentes em relação a ou-
tros lugares do país.

A cidade ficou em 248ª posição 
quanto ao crescimento dos em-
pregos formais. Nesse cenário 
negativo, o número representa uma 
queda de 103 colocações no ranking 
em comparação com o levanta-
mento feito no ano passado.

Ainda, os números refletem a 
existência de centenas de outros 
municípios que investem melhor 
que Campo Grande por meio da 
arrecadação. O endividamento 
atinge o 207º lugar, com queda de 
duascolocações. 

Recentemente, avaliação da STN 
(Secretaria do Tesouro Nacional) 
classificou Campo Grande em situ-
ação crítica de endividamento com 
nota C. O apontamento considera 
que a cidade se encontra em um 
cenário de incapacidade de cumprir 
com os compromissos financeiros. 
Assim, até mesmo os empréstimos 
da gestão municipal não poderão 
ser tomados. Página A7

Uma loja de tecidos e ta-
petes na Rua Barão do Rio 

Branco, no bairro Amambai, 
ficou em chamas na tarde 

de ontem (23). Por volta das 
16h, o estabelecimento pegou 
fogo e uma pessoa não teria 
conseguido escapar da fu-
maça. Até o fechamento da 

reportagem, a informação 
era de que se tratava de um 

funcionário, de 21 anos, e 
que teria morrido no local. 
A equipe do Corpo de Bom-

beiros passou a noite em 
busca. Um colega de tra-

balho teve de consolar a mãe 
do rapaz. Página A6

Hoje, Campo Grande re-
cebe diversas autoridades 

do país em dois eventos 
diferenciados. Parlamen-

tares do Brasil participam 
da 24ª Conferência Nacional 
da União Nacional dos Le-
gisladores e Legislativos 

Estaduais, e a ministra da 
Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, Damares 
Alves, lança o Programa 
Famílias Fortes. Os legis-
ladores das 27 unidades 
da Federação estarão no 

Centro de Eventos Bosque 
Expo, no Shopping Bosque 
dos Ipês. Já a ministra es-
tará na Comunidade Cristã 
Aliançados Arena. Página A3

Elencado pela 
Companhia de Dança 
Shamsa, o espetáculo 
“As Anas” traz 12 dife-
rentes personalidades: 
Valentina, Eva, Maria, 

Serena, Iris, Scarlet, 
Cibelly, Clara, Cata-
rina, Cecília e Elisa re-
presentarão o estado 
de espírito de uma 
única pessoa. Página C1

Depois de 
receber nota C, 
Capital aparece 
em 200° em 
ranking e piora 
na questão 
econômica, 
educação e 
meio ambiente
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Fogo “queimou”
R$ 533,1 milhões em MS 

nos últimos seis anos
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    22°   34°
Dourados      22°   36°
Corumbá                   23°             34°
Maracaju                   22°             37°
Ponta Porã                 21°             34°
Três Lagoas               23°            38°
Mundo Novo              23°   37°

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



É comum as pessoas buscarem indi-
cação quando estão enfrentando 
algum problema de saúde, ou mesmo 

quando precisam fazer algum exame labo-
ratorial ou tratamento dentário. Aliás, o 
brasileiro indica, não somente profissional 
de saúde, mas também tratamentos com-
pletos incluindo remédios. O grande con-
flito acontece no momento em que alguém 
precisa de uma indicação ao se deparar 
com algum transtorno de ordem, inicial-
mente, psicológico. Há quatro profissionais 
que tratam da saúde mental: neurologista, 
psiquiatra, psicólogo e psicanalista. Disse, 
inicialmente, porque o assunto pode não 
ser para um tratamento psicológico e sim 
psiquiátrico ou mesmo neurológico. 

Muitas vias-crúcis começam exatamente 
na indicação equivocada do profissional 
que será consultado. É muito importante 
saber qual profissional devo procurar 
para ajudar na restauração da minha 
saúde mental. Há pessoas se tratando de 
depressão, ansiedade, fobia, TAB (Trans-
torno Afetivo Bipolar), TOC (Transtorno 

Obsessivo Compulsivo), etc., com neurolo-
gista ou clínico geral, é óbvio que não temos 
quaisquer restrições a esses profissionais, 
mas como se diz em latim: “et in genere 
omnis símia”, ou seja, “cada macaco no 
seu galho”. Alerto que muitos tratamentos 
de ordem psíquica devem ser feitos em 
duas frentes: a medicamentosa e a psico-
terapêutica. Dentre as abordagens conhe-
cidas temos a psicanálise. Segundo Freud, 
Psicanálise é o nome de um procedimento 
para a investigação de processos mentais 
que, de outra forma, são, praticamente, 
inacessíveis, é o nome de uma confluência 
de concepções psicológicas adquiridas por 
esse meio e que se somam umas às outras, 
para formarem, progressivamente, uma 
disciplina científica ou num conceito mais 
lacônico: Psicanálise é a ciência do incons-
ciente, ou ainda, Psicologia profunda. 

É importante que, para se elevar a 
qualidade de vida, o profissional seja es-
pecialista na enfermidade enfrentada pelo 
paciente. Nesse caso há um conjunto de 
ações que se deve considerar: o diagnós-

tico, a psicoterapia e a medicação. No caso 
em epígrafe as duas primeiras ações são 
efetuadas pelo psicoterapeuta e a terceira 
pelo psiquiatra. 

Ao longo da nossa vida profissional já 
lidamos com dezenas de pacientes cujo 
diagnóstico, efetuado por profissional não 
qualificado, gerou, como disse acima, uma 
via-crucis para o paciente e família. O des-
gaste é completo, indo desde o financeiro 
passando pelo da saúde em geral chegando 
até o relacionamento conjugal e familiar. 
Muitos pacientes que não precisavam de 
tratamento medicamentoso estavam há 
anos fazendo uso contínuo de antidepres-
sivos, ansiolíticos, sedativos, etc. Esses 
medicamentos tratam do efeito de muitas 
doenças, mas não tratam a causa. A res-
posta para a restauração da saúde psíquica 
está no inconsciente, que é o receptor da 
maioria das causas psicológicas.

Um diagnóstico equivocado, ao invés de 
sanar uma situação difícil, aglutinará ou-
tras enfermidades tão ou mais graves que 
aquela para a qual se buscou tratamento.
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algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
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3 Qual foi a notícia mais importante?
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Editorial

Qual profissional de saúde mental devo procurar?

Amizade inconcussa

Dr. Aldo P. Sousa

Rosildo Barcellos

Neste artigo conto um pedaço da his-
tória vivida em nosso estado, mas 
desconhecida por muitos, e com ela 

homenageio a família do afilhado de Jânio 
Quadros e Dona Eloá; o esmerado Victor Ca-
brera de Eugenio Filho que já foi assessor 
de gabinete na Gestão Juvêncio Cesar da 
Fonseca, e cidadão campo-grandense desde 
2017; momento em que ele e seu pai (ex-
-secretário de Governo) se preparam para 
torcer na final da Copa Libertadores que 
estarão jogando no estádio Centenário em 
Montevidéu, no sábado dia 27. 

Era uma sexta-feira, 25 de agosto de 
1961, seu padrinho, o  presidente Jânio 
Quadros, em um rompante, talvez,  es-
creveu uma carta-renúncia enigmática. O  
ministro da Justiça, Pedroso Horta e os 
ministros militares ficam atônitos. Mais 
tarde, naquele mesmo dia, Horta entrega 
a carta, conforme combinado, às 15 horas, 
no Congresso Nacional. Naquele momento, 
Jânio  se encontrava no aeroporto de Cum-
bica/SP. A carta é lida e aceita, colocando 
fim a 206 dias de governo. Assumem a 
presidência da República, interinamente,  
Ranieri Mazilli, presidente da Câmara 
dos Deputados, e uma Junta Militar. Entre 
outras argumentações, citou “[…] Desejei 

um Brasil para os brasileiros, afrontando, 
nesse sonho, a corrupção, a mentira e a 
covardia que subordinam os interesses ge-
rais aos apetites e às ambições de grupos 
ou indivíduos. Ele entrou para a história 
como o político que fez a carreira mais 
meteórica de seu tempo. Em 13 anos, ele 
foi de vereador a presidente. Por criticar 
duramente o regime de exceção, Jânio foi 
submetido ao exílio no duplex 606, do Hotel 
Santa Mônica, no centro de  Corumbá. 

Em seu governo, Jânio Quadros atuou 
com algumas frentes que causaram muita 
polêmica e que são lembradas até hoje. Ele 
deu continuidade à política internacional, 
restabelecendo relações diplomáticas e 
comerciais com a União Soviética e a 
China, algo impensável dentro da geopolí-
tica de então. Também nomeou o primeiro 
embaixador negro da história do Brasil, 
lembrando que foi feriado em Corumbá 
dia 20 de novembro (Dia da Consciência 
Negra). Mormente, sua idiossincrasia no 
falar, escandindo as sílabas: “O povo será 
a um tempo minha bússola e o meu des-
tino.”. Muitos anos depois, o próprio ex-
-presidente declarou, em entrevista, sobre 
aquele gesto  que deixou o país perplexo:”- 
Deodoro da Fonseca renunciou; Ruy Bar-

bosa renunciou; Getúlio renunciou. De 
modo que estou muito bem acompanhado 
num país em que não se renuncia a nada.” 
Mais do que qualquer outro político brasi-
leiro, conheceu e gozou da amizade ou do 
relacionamento com os maiores estadistas 
e governantes de sua geração; de John 
Kennedy a Krustchev;  de Pio XII a João 
Paulo II. Destarte, há uma demanda gigan-
tesca por diversas políticas públicas, que 
solucionem a grande “cesta’ de problemas 
sociais. Sabemos que os recursos não são 
infinitos. Desse modo, a gestão das polí-
ticas públicas depende fortemente, entre 
outras coisas, da capacidade dos gestores, 
das leis e das pessoas. Regularmente par-
ticipamos de procedimentos democráticos 
(eleições) a fim de elegermos represen-
tantes que demonstram ser capazes de ge-
renciar os problemas detectados e garantir 
da melhor forma possível o bem-estar 
social. A compreensão do funcionamento 
do Estado passa a se tornar essencial 
para que os cidadãos e cidadãs possam 
identificar quais órgãos, organizações, 
fundações e instituições são responsáveis 
por determinados aspectos da formulação 
e implementação das políticas públicas, e, 
finalmente, exercer o controle social, ainda 

Articulista

É psicanalista clínico, graduado 
em Teologia, Educação e pós-grad-
uando em Neuropsicologia. Fone: 

67.98223.9889 @aldosousapsicanalise 

O tema da redação do Enem de 2021 
pegou os estudantes de surpresa, 
mas não só eles: trouxe manifes-

tação nas redes sociais sobre abordar o 
tema “Invisibilidade e registro civil: ga-
rantia de acesso à cidadania no Brasil”. 
Foi uma escolha que ganhou mais destaque 
diante das declarações do presidente Jair 
Bolsonaro de que a prova teria a “cara do 
governo”. Se a escolha do tema carrega 
uma identidade bolsonarista como sugere, 
surpreendeu pelo caráter social. 

É bem verdade que foi uma escolha 
ao tema ligada à agenda identitária que 

tanto incomoda seus seguidores, mas 
também é um mote capaz de suscitar 
críticas sobre a incapacidade governa-
mental de democratizar a cidadania. 
Os dados que servem para embasar o 
problema são de 2015, quando o IBGE 
apontou que 3 milhões de brasileiros 
não tinham nenhuma documentação 
que provasse a sua existência. Um dos 
desafios da pandemia foi fazer com que 
o auxílio emergencial chegasse às mãos 
de quem precisava. O drama para iden-
tificar esta massa apontada como “in-
visível” ganhou os noticiários e houve 

avanços na atualização de cadastros. 
São crianças sem acesso à escola, 

adultos no mercado informal, pessoas 
sem serviços médicos. Enfim, a prática 
da cidadania fica impossibilitada e vio-
lada. O cidadão com nome e sobrenome 
pode fazer na hora do voto o exercício 
máximo da cidadania: escolher seus 
representantes. É um tema que está 
dentro do padrão do Enem, uma vez 
que envolve a questão do pleno acesso 
à cidadania. O tema da redação mais 
pareceu a prova da OAB do que o Enem, 
mas, para os padrões do exame, a prova 

testou a capacidade de interpretação dos 
candidatos ao trazer textos longos. Para 
aqueles que estão na primeira vez no 
exame, muitos definiram a prova como 
intrigante, desgastante, tensa e compli-
cada. Mas uma coisa não se pode negar, 
nenhum professor ou aluno esperava um 
tema tão complexo assim. 

No domingo, além da redação, os par-
ticipantes responderam a 45 questões de 
Linguagens e Códigos e outras 45 de Ci-
ências Humanas. O exame será concluído 
no próximo domingo (28) com as provas 
de Matemática e Ciências Naturais. 

Um acerto

mais imprescindível, num momento dele-
tério pós-pandemia. E nesse ponto é que 
devemos sempre nos pautar. Precisamos 
saber  e buscar as análises e exegese dos 
erros do passado. A história eu conto, mas 
o futuro está na ação ou omissão de cada 
um de nós.
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Conferência Unale acontece 
em Campo Grande com 
legisladores de todo o Brasil

Representantes da segurança ficaram 
insatisfeitas com extinção de bônus

Deputado quer alternativas para contas atrasadas
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www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Manoel de Barros
A intervenção ideológica no Enem vem desde o início do 

Governo Bolsonaro, e não atingiu somente obras do nosso 
poeta Manoel de Barros. Em 2019, o Inep montou uma co-
missão externa que vetou 66 questões no banco de perguntas 
que abastece a prova. Chico Buarque, Ferreira Gullar e até 
a Mafalda, imortal personagem de Quino (1932-2020), eram 
citados nas questões censuradas.

Política
A ditadura militar não foi mencionada em nenhuma 

questão do Enem, mas uma delas remetia ao período pedindo 
uma análise da música “Admirável Gado Novo”, de Zé Ra-
malho, lançada em 1979. O cantor se disse recompensado com 
a inclusão na prova e que a letra contém “situações sociais 
e políticas atualizadas”. 

Admirável...
Após ser notificada pela prefeitura de Bauru, uma filial 

do McDonald’s na cidade paulista retirou a indicação de 
multigênero de seus banheiros individuais. O caso ganhou 
repercussão após o vídeo gravado por uma cliente furiosa 
ter viralizado nas redes sociais. Ela chegou a chamar a rede, 
um dos símbolos do capitalismo, de “comunista” por não 
restringir o uso de banheiros individuais a um determinado 
gênero. Apenas lembrando que banheiros de casa, de aviões 
e ônibus são “multigênero”  desde sempre. E ninguém mudou 
de orientação sexual por causa disso.

Polarização
Nas eleições de 2018 Jair Bolsonaro (sem partido) reinou 

sozinho nas redes sociais e aplicativos, mas tudo indica que o 
quadro não vai se repetir no ano que vem. Segundo pesquisa 
da consultoria Quaest, o ex-presidente Lula (PT) atingiu 63,9 
pontos em 100 no Índice de Popularidade Digital (IPD), que 
analisa 152 variáveis nas principais redes. Foi uma alta de 12 
pontos, ultrapassando Bolsonaro, que permanece estável em 
57,9 pontos. Quem também cresceu foi o ex-ministro Sérgio 
Moro, que pulou para 30,7% após sua filiação ao Podemos.

Vedado
O STF determinou, por unanimidade, que o governo 

implemente programas de renda básica mesmo durante o 
ano eleitoral, o que hoje é vedado por lei. Segundo o relator, 
ministro Gilmar Mendes, a prioridade do governo precisa ser 
garantir a subsistência das pessoas desassistidas. Embora a 
decisão seja contrária a um recurso da AGU, ela, na prática, 
abre caminho para a ampliação do Auxílio Brasil no ano 
que vem, caso os recursos para o pagamento de R$ 400 não 
consigam ser destravados este ano via PEC dos Precatórios.

Rayani Santa Cruz

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, 
cumpre agenda em Campo 
Grande hoje (24), onde lança 
o Programa Famílias Fortes, 
às 9h, na Comunidade Cristã 
Aliançados Arena, na Avenida 
Mato Grosso, 4.840, Jardim 
Veraneio. Ela vem à Capital a 
convite do deputado federal Dr. 
Luiz Ovando (PSL).

Conforme o deputado, a so-
lenidade programada terá a 
presença de secretários mu-
nicipais de Assistência So-
cial, conselheiros tutelares, 
gestores municipais e líderes 
religiosos, público-alvo para a 
implementação de parcerias 
nos municípios.

O parlamentar explicou que 
o programa é executado por 
meio de parcerias com os mu-

nicípios, organizações da so-
ciedade civil e instituições fe-
derais. “Daí a importância de 
os gestores municipais, espe-
cialmente, entenderem como 
funciona o Famílias Fortes 
para que seja implementado 
na maioria das cidades.”

A Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, li-
gada à Sedhast (Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, As-
sistência Social e Trabalho) do 
governo do Estado, por meio da 
secretária Luciana Azambuja, 
pediu reunião com a ministra 
para tratar de assuntos perti-
nentes à pasta. A assessoria 
da subsecretaria explicou que 
a gestora solicitou um horário 
para reunião com a ministra. 
Mas a disponibilidade ainda não 
foi confirmada pela ministra.

O programa
O Programa Famílias Fortes 

tem o objetivo de promover o 
bem-estar dos membros da 
família, fortalecendo os pro-
cessos de proteção e cons-
trução de resiliência familiar 
e reduzindo os riscos rela-
cionados a comportamentos 
problemáticos.

Segundo o governo federal, 
estudos têm demonstrado que 
a melhoria da qualidade nas 
relações familiares, a partir 
do treinamento de habilidades 
parentais e socioemocionais, 
favorece o desenvolvimento 
saudável de crianças e ado-
lescentes prevenindo compor-
tamentos de risco, como o 
consumo de álcool e drogas, 
o abandono escolar, o envol-
vimento com violência, a ini-
ciação sexual precoce e a gra-
videz na adolescência.

Segundo a pasta da mi-
nistra, o programa consiste 
em uma metodologia de sete 

encontros semanais para fa-
mílias com filhos entre 10 e 
14 anos que visa promover o 
bem-estar dos membros da 
família. Na primeira hora de 
cada encontro, os pais ou res-
ponsáveis se reúnem em uma 
sala e os filhos de 10 a 14 anos 
em outra. Os pais são ensi-
nados a esclarecer as expecta-
tivas com base nas normas de 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, a usar práticas 
disciplinares apropriadas, a 
gerenciar emoções fortes em 
relação aos filhos e a se comu-
nicar de maneira eficaz.

Já os filhos aprendem habi-
lidades para interação pessoal 
e social, como ter metas que 
deem sentido à vida, seguir 
regras, reconhecer as dificul-
dades e qualidades dos pais, 
lidar com a pressão dos amigos, 
saber identificar modelos posi-
tivos e ajudar os outros.

Após receber inúmeras 
reclamações da população 
quanto ao envio imediato de 
débitos referentes às contas 
de energia encaminhadas para 
protesto pela Energisa-MS, o 
deputado Capitão Contar (PSL) 
apresentou uma indicação na 
Assembleia Legislativa, soli-
citando que a concessionária 

estude a possibilidade de sus-
pender tal procedimento ou 
conceda maior prazo para pa-
gamento das faturas vencidas.

Na justificativa, o parla-
mentar pede a sensibilidade 
da Energisa neste momento 
de crise econômica, reflexo da 
pandemia por COVID-19. Além 
da dificuldade de honrar com o 

pagamento em dia das contas, 
com o envio das dívidas para 
protesto, os consumidores se 
deparam com taxas altíssimas 
nos cartórios, que chegam 
muitas vezes a ser maiores que 
o valor devido pelo consumo.

“Nos sensibilizamos com a 
população sendo penalizada 
em um momento tão difícil, de 

recuperação econômica. O ci-
dadão quer pagar suas contas, 
mas enviar, imediatamente, a 
dívida para o protesto vai difi-
cultar o orçamento da família, 
prejudicando ainda mais a 
situação. Por isso pedimos à 
Energisa que seja sensível ao 
momento em que vivemos e 
conceda mais tempo.”

Damares Alves 
lança Programa 
Famílias Fortes 
em Campo Grande

Ministra Damares Alves 
estará lançando programa 
na Comunidade Cristã 
Aliançados Arena

Ministra foi convidada pelo 
deputado federal Luiz Ovando 

Representantes de 
sindicatos e associações 
se reuniram com 
deputados e secretária 
de Administração

Wagner Guimarães/ALEMS
Após reclamações de di-

versas entidades representa-
tivas das forças de segurança 
pública de Mato Grosso do Sul, 
três projetos de lei do Execu-
tivo que tratam da reorgani-
zação das carreiras das polí-
cias Civil e Militar e do Corpo 
de Bombeiros foram retirados 
de pauta na Assembleia Le-
gilativa. Entre os pontos ci-
tados como negativos estavam 
a “extinção da bonificação do 
quinquênio”, concurso interno 
e redução do tempo para a 
chegada ao fim da carreira por 
meio de promoções.

O governo do Estado so-
licitou a retirada das pro-
postas na segunda-feira (22) 
por conta de algumas  re-
clamações. O presidente do 
Sinpol (Sindicato dos Poli-
ciais Civis de MS), Giancarlo 
Miranda, explicou que um 
ponto do projeto necessitou 
de adequação. Ele destacou 
que a solicitação do Sinpol 
é em relação à redução do 
tempo para a chegada ao 
fim da carreira, por meio de 
promoções, que, na proposta 
original do governo, estava 
em 24 anos. Porém, o indicado 
pela categoria foi de 21 anos. 

“Na verdade nós traba-

lhamos junto com o governo 
para que o projeto atendesse 
toda a categoria. Como não 
conseguiríamos manter os 15 
anos, chegamos a um con-
senso de que o menor prejuízo 
para nós e dentro do que é 
possível para o governo seria 
de 21 anos. Por isso pedimos 
essa adequação e o Executivo 
entendeu e se comprometeu 
a fazer a mudança”, disse 
Giancarlo, que afirmou que o 
reajuste entre 10% e 15% é 
satisfatório para a categoria. 

O presidente da AME-MS 
(Associação dos Militares 
Estaduais de MS), Thiago 
Monaco, disse que a enti-
dade não acompanhou a ela-

boração da minuta do projeto 
da reestruturação, e apenas 
fez um acompanhamento 
paralelo por intermédio do 
Comando-Geral da PMMS. 
Para ele, é essencial que 
haja ampliação de direitos. 
“Quando nós fazemos uma re-
forma, queremos readequar, 
melhorar, trazer um maior 
conforto para nós e para os 
nossos e não ter mais des-
conforto e prejuízo”, pontuou 
Monaco no site da AME. 

Entre os policiais militares, 
a maior reclamação foi em re-
lação às perdas dos adicionais 
de função de confiança, como 
os quinquênios e decênios, 
que seriam extintos na pro-

posta. Também foi pontuado, 
via carta aberta pelos ser-
vidores, que não aceitariam 
um concurso dentro da PMMS 
apenas para praças. Para a 
categoria, é inaceitável que 
a prova interna para passar 
à função de cabo seja exigida 
apenas para os praças. 

Além disso, ainda foi in-
dicado o descontentamento 
com a tabela de valores para 
reajuste salarial no geral, já 
que o policial que trabalha 
diretamente com a população 
teve tabelado apenas 5% de 
aumento, ao passo que o co-
mandante-geral teve 25%. 

O presidente da Aspra-
-MS (Associação de Praças 
da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso do 
Sul) também afirmou que a 
associação ficou de fora das 
tratativas sobre a categoria 
e pediu ao Executivo a repa-
ração dos erros. 

O governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) tranqui-
lizou as categorias e reforçou 
que as questões relacionadas 
ao funcionalismo estadual 
sempre foram definidas em 
amplo diálogo e que continua 
aberto  com os servidores para 
os ajustes necessários. (RSC)

O deputado estadual Lidio 
Lopes (Patriota), que é vice-
-presidente da Unale (União 
Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais) 
Centro-Oeste, divulgou que 
a 24ª Conferência Nacional 
da Unale inicia hoje (24), em 
Campo Grande, com eventos 
diários amanhã (25) e sexta-
-feira (26). 

É o maior encontro de par-
lamentares da América Latina. 
O evento ocorre pela primeira 
vez em Mato Grosso do Sul 
e será realizado no formato 
híbrido com sede presencial 
no Centro de Eventos Bosque 
Expo, no Shopping Bosque dos 
Ipês em Campo Grande.

“A Unale é uma grande 
conquista para nós, que 
conseguimos trazê-la para 
Mato Grosso do Sul. Todos 
os estados concorrem todos 
os anos para fazer e dessa 
vez concorremos com cinco 
estados. A Unale tem 1.059 
integrantes entre as Assem-
bleias Legislativas e a expec-
tativa é de que participem 
1.200 pessoas. O evento terá 
programação farta com plená-
rias e conferências, inclusive 
uma das plenárias terá o go-
vernador Reinaldo Azambuja, 
entre os sete que confirmaram 
presença”, disse Lidio Lopes.

Durante a sessão da As-
sembleia Legislativa ontem 
(23), os deputados receberam 
em plenário a visita do depu-
tado estadual por São Paulo 
Oscar Castello Branco de Luca 
(PSL), que comentou sobre a 
importância do evento. 

“Somos 1.059 deputados 
estaduais, um papel extrema-
mente importante, ainda não 

devidamente reconhecido, pois 
nós estamos mais próximos 
dos prefeitos e vereadores, ou 
seja, do povo, e fazemos a in-
terlocução com governadores, 
estando próximos da realidade 
da sociedade. No Congresso da 
Unale teremos a grata oportu-
nidade de aprender, um expe-
riência rica.”

O presidente da Assem-
bleia, deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), agradeceu a pre-
sença de Castello Branco e 
disse que os 24 deputados 
da Casa de Leis estão à dis-
posição. “Vamos fazer um ex-
celente encontro em Campo 
Grande, seja bem-vindo.” 

Como tema central, Unale 
25+ “Redesenhando os ca-
minhos do Parlamento”, e 
diante de um cenário em 
transição da pandemia recor-
rente do coronavírus, neste 
ano, no qual se comemoram 
os 25 anos de fundação da 
entidade, a Unale realizará a 
conferência mais tecnológica 
desde a sua primeira edição.

Lopes afirma que o evento 
terá agendas com conferên-
cias nos dias 24 e 25, e que 
a principal delas gira em 
torno dos governadores, pelo 
interesse dos legisladores na 
temática pós-pandemia e no 
que podem contribuir para 
ajudar o Executivo. 

Para o parlamentar, além 
da importância do evento 
para os legisladores, a rea-
lização em Campo Grande 
incentiva a rede hoteleira e o 
turismo, já que o Estado está 
com grande índice de imuni-
zação contra a COVID-19 e 
demonstra estar preparado 
para a recepção. (RSC)
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Manoel de Barros
A intervenção ideológica no Enem vem desde o início do 

Governo Bolsonaro, e não atingiu somente obras do nosso 
poeta Manoel de Barros. Em 2019, o Inep montou uma co-
missão externa que vetou 66 questões no banco de perguntas 
que abastece a prova. Chico Buarque, Ferreira Gullar e até 
a Mafalda, imortal personagem de Quino (1932-2020), eram 
citados nas questões censuradas.

Política
A ditadura militar não foi mencionada em nenhuma 

questão do Enem, mas uma delas remetia ao período pedindo 
uma análise da música “Admirável Gado Novo”, de Zé Ra-
malho, lançada em 1979. O cantor se disse recompensado com 
a inclusão na prova e que a letra contém “situações sociais 
e políticas atualizadas”. 

Admirável...
Após ser notificada pela prefeitura de Bauru, uma filial 

do McDonald’s na cidade paulista retirou a indicação de 
multigênero de seus banheiros individuais. O caso ganhou 
repercussão após o vídeo gravado por uma cliente furiosa 
ter viralizado nas redes sociais. Ela chegou a chamar a rede, 
um dos símbolos do capitalismo, de “comunista” por não 
restringir o uso de banheiros individuais a um determinado 
gênero. Apenas lembrando que banheiros de casa, de aviões 
e ônibus são “multigênero”  desde sempre. E ninguém mudou 
de orientação sexual por causa disso.

Polarização
Nas eleições de 2018 Jair Bolsonaro (sem partido) reinou 

sozinho nas redes sociais e aplicativos, mas tudo indica que o 
quadro não vai se repetir no ano que vem. Segundo pesquisa 
da consultoria Quaest, o ex-presidente Lula (PT) atingiu 63,9 
pontos em 100 no Índice de Popularidade Digital (IPD), que 
analisa 152 variáveis nas principais redes. Foi uma alta de 12 
pontos, ultrapassando Bolsonaro, que permanece estável em 
57,9 pontos. Quem também cresceu foi o ex-ministro Sérgio 
Moro, que pulou para 30,7% após sua filiação ao Podemos.

Vedado
O STF determinou, por unanimidade, que o governo 

implemente programas de renda básica mesmo durante o 
ano eleitoral, o que hoje é vedado por lei. Segundo o relator, 
ministro Gilmar Mendes, a prioridade do governo precisa ser 
garantir a subsistência das pessoas desassistidas. Embora a 
decisão seja contrária a um recurso da AGU, ela, na prática, 
abre caminho para a ampliação do Auxílio Brasil no ano 
que vem, caso os recursos para o pagamento de R$ 400 não 
consigam ser destravados este ano via PEC dos Precatórios.

Rayani Santa Cruz

A ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, 
cumpre agenda em Campo 
Grande hoje (24), onde lança 
o Programa Famílias Fortes, 
às 9h, na Comunidade Cristã 
Aliançados Arena, na Avenida 
Mato Grosso, 4.840, Jardim 
Veraneio. Ela vem à Capital a 
convite do deputado federal Dr. 
Luiz Ovando (PSL).

Conforme o deputado, a so-
lenidade programada terá a 
presença de secretários mu-
nicipais de Assistência So-
cial, conselheiros tutelares, 
gestores municipais e líderes 
religiosos, público-alvo para a 
implementação de parcerias 
nos municípios.

O parlamentar explicou que 
o programa é executado por 
meio de parcerias com os mu-

nicípios, organizações da so-
ciedade civil e instituições fe-
derais. “Daí a importância de 
os gestores municipais, espe-
cialmente, entenderem como 
funciona o Famílias Fortes 
para que seja implementado 
na maioria das cidades.”

A Subsecretaria de Políticas 
Públicas para as Mulheres, li-
gada à Sedhast (Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, As-
sistência Social e Trabalho) do 
governo do Estado, por meio da 
secretária Luciana Azambuja, 
pediu reunião com a ministra 
para tratar de assuntos perti-
nentes à pasta. A assessoria 
da subsecretaria explicou que 
a gestora solicitou um horário 
para reunião com a ministra. 
Mas a disponibilidade ainda não 
foi confirmada pela ministra.

O programa
O Programa Famílias Fortes 

tem o objetivo de promover o 
bem-estar dos membros da 
família, fortalecendo os pro-
cessos de proteção e cons-
trução de resiliência familiar 
e reduzindo os riscos rela-
cionados a comportamentos 
problemáticos.

Segundo o governo federal, 
estudos têm demonstrado que 
a melhoria da qualidade nas 
relações familiares, a partir 
do treinamento de habilidades 
parentais e socioemocionais, 
favorece o desenvolvimento 
saudável de crianças e ado-
lescentes prevenindo compor-
tamentos de risco, como o 
consumo de álcool e drogas, 
o abandono escolar, o envol-
vimento com violência, a ini-
ciação sexual precoce e a gra-
videz na adolescência.

Segundo a pasta da mi-
nistra, o programa consiste 
em uma metodologia de sete 

encontros semanais para fa-
mílias com filhos entre 10 e 
14 anos que visa promover o 
bem-estar dos membros da 
família. Na primeira hora de 
cada encontro, os pais ou res-
ponsáveis se reúnem em uma 
sala e os filhos de 10 a 14 anos 
em outra. Os pais são ensi-
nados a esclarecer as expecta-
tivas com base nas normas de 
desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, a usar práticas 
disciplinares apropriadas, a 
gerenciar emoções fortes em 
relação aos filhos e a se comu-
nicar de maneira eficaz.

Já os filhos aprendem habi-
lidades para interação pessoal 
e social, como ter metas que 
deem sentido à vida, seguir 
regras, reconhecer as dificul-
dades e qualidades dos pais, 
lidar com a pressão dos amigos, 
saber identificar modelos posi-
tivos e ajudar os outros.

Após receber inúmeras 
reclamações da população 
quanto ao envio imediato de 
débitos referentes às contas 
de energia encaminhadas para 
protesto pela Energisa-MS, o 
deputado Capitão Contar (PSL) 
apresentou uma indicação na 
Assembleia Legislativa, soli-
citando que a concessionária 

estude a possibilidade de sus-
pender tal procedimento ou 
conceda maior prazo para pa-
gamento das faturas vencidas.

Na justificativa, o parla-
mentar pede a sensibilidade 
da Energisa neste momento 
de crise econômica, reflexo da 
pandemia por COVID-19. Além 
da dificuldade de honrar com o 

pagamento em dia das contas, 
com o envio das dívidas para 
protesto, os consumidores se 
deparam com taxas altíssimas 
nos cartórios, que chegam 
muitas vezes a ser maiores que 
o valor devido pelo consumo.

“Nos sensibilizamos com a 
população sendo penalizada 
em um momento tão difícil, de 

recuperação econômica. O ci-
dadão quer pagar suas contas, 
mas enviar, imediatamente, a 
dívida para o protesto vai difi-
cultar o orçamento da família, 
prejudicando ainda mais a 
situação. Por isso pedimos à 
Energisa que seja sensível ao 
momento em que vivemos e 
conceda mais tempo.”

Damares Alves 
lança Programa 
Famílias Fortes 
em Campo Grande

Ministra Damares Alves 
estará lançando programa 
na Comunidade Cristã 
Aliançados Arena

Ministra foi convidada pelo 
deputado federal Luiz Ovando 

Representantes de 
sindicatos e associações 
se reuniram com 
deputados e secretária 
de Administração

Wagner Guimarães/ALEMS
Após reclamações de di-

versas entidades representa-
tivas das forças de segurança 
pública de Mato Grosso do Sul, 
três projetos de lei do Execu-
tivo que tratam da reorgani-
zação das carreiras das polí-
cias Civil e Militar e do Corpo 
de Bombeiros foram retirados 
de pauta na Assembleia Le-
gilativa. Entre os pontos ci-
tados como negativos estavam 
a “extinção da bonificação do 
quinquênio”, concurso interno 
e redução do tempo para a 
chegada ao fim da carreira por 
meio de promoções.

O governo do Estado so-
licitou a retirada das pro-
postas na segunda-feira (22) 
por conta de algumas  re-
clamações. O presidente do 
Sinpol (Sindicato dos Poli-
ciais Civis de MS), Giancarlo 
Miranda, explicou que um 
ponto do projeto necessitou 
de adequação. Ele destacou 
que a solicitação do Sinpol 
é em relação à redução do 
tempo para a chegada ao 
fim da carreira, por meio de 
promoções, que, na proposta 
original do governo, estava 
em 24 anos. Porém, o indicado 
pela categoria foi de 21 anos. 

“Na verdade nós traba-

lhamos junto com o governo 
para que o projeto atendesse 
toda a categoria. Como não 
conseguiríamos manter os 15 
anos, chegamos a um con-
senso de que o menor prejuízo 
para nós e dentro do que é 
possível para o governo seria 
de 21 anos. Por isso pedimos 
essa adequação e o Executivo 
entendeu e se comprometeu 
a fazer a mudança”, disse 
Giancarlo, que afirmou que o 
reajuste entre 10% e 15% é 
satisfatório para a categoria. 

O presidente da AME-MS 
(Associação dos Militares 
Estaduais de MS), Thiago 
Monaco, disse que a enti-
dade não acompanhou a ela-

boração da minuta do projeto 
da reestruturação, e apenas 
fez um acompanhamento 
paralelo por intermédio do 
Comando-Geral da PMMS. 
Para ele, é essencial que 
haja ampliação de direitos. 
“Quando nós fazemos uma re-
forma, queremos readequar, 
melhorar, trazer um maior 
conforto para nós e para os 
nossos e não ter mais des-
conforto e prejuízo”, pontuou 
Monaco no site da AME. 

Entre os policiais militares, 
a maior reclamação foi em re-
lação às perdas dos adicionais 
de função de confiança, como 
os quinquênios e decênios, 
que seriam extintos na pro-

posta. Também foi pontuado, 
via carta aberta pelos ser-
vidores, que não aceitariam 
um concurso dentro da PMMS 
apenas para praças. Para a 
categoria, é inaceitável que 
a prova interna para passar 
à função de cabo seja exigida 
apenas para os praças. 

Além disso, ainda foi in-
dicado o descontentamento 
com a tabela de valores para 
reajuste salarial no geral, já 
que o policial que trabalha 
diretamente com a população 
teve tabelado apenas 5% de 
aumento, ao passo que o co-
mandante-geral teve 25%. 

O presidente da Aspra-
-MS (Associação de Praças 
da Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso do 
Sul) também afirmou que a 
associação ficou de fora das 
tratativas sobre a categoria 
e pediu ao Executivo a repa-
ração dos erros. 

O governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) tranqui-
lizou as categorias e reforçou 
que as questões relacionadas 
ao funcionalismo estadual 
sempre foram definidas em 
amplo diálogo e que continua 
aberto  com os servidores para 
os ajustes necessários. (RSC)

O deputado estadual Lidio 
Lopes (Patriota), que é vice-
-presidente da Unale (União 
Nacional dos Legisladores 
e Legislativos Estaduais) 
Centro-Oeste, divulgou que 
a 24ª Conferência Nacional 
da Unale inicia hoje (24), em 
Campo Grande, com eventos 
diários amanhã (25) e sexta-
-feira (26). 

É o maior encontro de par-
lamentares da América Latina. 
O evento ocorre pela primeira 
vez em Mato Grosso do Sul 
e será realizado no formato 
híbrido com sede presencial 
no Centro de Eventos Bosque 
Expo, no Shopping Bosque dos 
Ipês em Campo Grande.

“A Unale é uma grande 
conquista para nós, que 
conseguimos trazê-la para 
Mato Grosso do Sul. Todos 
os estados concorrem todos 
os anos para fazer e dessa 
vez concorremos com cinco 
estados. A Unale tem 1.059 
integrantes entre as Assem-
bleias Legislativas e a expec-
tativa é de que participem 
1.200 pessoas. O evento terá 
programação farta com plená-
rias e conferências, inclusive 
uma das plenárias terá o go-
vernador Reinaldo Azambuja, 
entre os sete que confirmaram 
presença”, disse Lidio Lopes.

Durante a sessão da As-
sembleia Legislativa ontem 
(23), os deputados receberam 
em plenário a visita do depu-
tado estadual por São Paulo 
Oscar Castello Branco de Luca 
(PSL), que comentou sobre a 
importância do evento. 

“Somos 1.059 deputados 
estaduais, um papel extrema-
mente importante, ainda não 

devidamente reconhecido, pois 
nós estamos mais próximos 
dos prefeitos e vereadores, ou 
seja, do povo, e fazemos a in-
terlocução com governadores, 
estando próximos da realidade 
da sociedade. No Congresso da 
Unale teremos a grata oportu-
nidade de aprender, um expe-
riência rica.”

O presidente da Assem-
bleia, deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), agradeceu a pre-
sença de Castello Branco e 
disse que os 24 deputados 
da Casa de Leis estão à dis-
posição. “Vamos fazer um ex-
celente encontro em Campo 
Grande, seja bem-vindo.” 

Como tema central, Unale 
25+ “Redesenhando os ca-
minhos do Parlamento”, e 
diante de um cenário em 
transição da pandemia recor-
rente do coronavírus, neste 
ano, no qual se comemoram 
os 25 anos de fundação da 
entidade, a Unale realizará a 
conferência mais tecnológica 
desde a sua primeira edição.

Lopes afirma que o evento 
terá agendas com conferên-
cias nos dias 24 e 25, e que 
a principal delas gira em 
torno dos governadores, pelo 
interesse dos legisladores na 
temática pós-pandemia e no 
que podem contribuir para 
ajudar o Executivo. 

Para o parlamentar, além 
da importância do evento 
para os legisladores, a rea-
lização em Campo Grande 
incentiva a rede hoteleira e o 
turismo, já que o Estado está 
com grande índice de imuni-
zação contra a COVID-19 e 
demonstra estar preparado 
para a recepção. (RSC)
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Eleições internas

CPI da COVID

Eleições 2022

Nelsinho participa de encontro em Brasília e MS segue decisão nacional

PSDB contrata empresa para testar novo aplicativo

Senado convida Aras para explicar rumos do relatório

PSD-MS foca em Marquinhos 
Trad para disputar governo

DE MELINA RISSO, diretora do Instituto Igarapé, sobre os oito 
mortos após operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro.

A polícia do Rio mata de forma 
descontrolada. Passou da hora 
do governador agir com rigor

Venha a nós
Davi Alcolumbre (DEM-AP) afirmou a amigos nas últimas 

horas que define nesta terça (23) o que fazer sobre a 
sabatina de André Mendonça para o STF, na fila há mais 
de 120 dias. Segundo relatos, o senador tem dito contar 
com ao menos 49 votos contra o indicado de Jair Bolsonaro 
e que fará uma última checagem, pessoalmente com 
parlamentares. A leitura de quem ouviu a conversa é: se 
não agendar para a semana que vem é porque não consegue 
derrotar o evangélico.

Papo 
No início de novembro, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 

marcou para a próxima semana o chamado “esforço 
concentrado” para a sabatina de autoridades indicadas para 
cargos. Desde então, Alcolumbre segue dando sinais dúbios, 
dizendo a alguns que não vai pautar nunca a indicação e, ao 
mesmo tempo, afirmando ter votos para derrotá-lo.

Ele, não 
O presidente da CCJ tem feito campanha contra o 

indicado de Bolsonaro e acabou ficando em uma situação 
sem saída. Enquanto sofre certa pressão para agendar a 
sabatina também tem receio de ver Mendonça virar ministro 
do Supremo.

Eu, sim 
O ex-ministro também tem certeza: se a sabatina ocorrer, 

conseguirá os 41 votos que precisa para ser aprovado.

Olha ele 
Renan Calheiros (MDB-AL) deve ser o escolhido para 

relatar a indicação de Raimundo Carreiro, ministro do TCU, 
ao posto de embaixador do Brasil em Portugal.

Eu quero
A ida de Carreiro para o exterior abre uma vaga na 

corte de contas. O ministro era responsável pela análise de 
processos de interesse de Jair Bolsonaro, entre eles o que 
apura os gastos com cartão corporativo e com a realização 
das motociatas.

Ex-amigos 
O PTB afirma em petição enviada a Alexandre de Moraes, 

do STF, que o pedido de parlamentares do partido para o 
ministro afastar todos os integrantes do diretório nacional é 
uma “canalhice típica dos políticos profissionais adeptos às 
velhas práticas”.

Veja só 
A manifestação do partido foi uma resposta ao pedido 

de afastamento assinado por Antônio Albuquerque, pai do 
deputado federal Nivaldo Albuquerque (PTB-AL), e outros 
petebistas.

O que acha? 
Moraes encaminhou o pedido e a manifestação do PTB 

para a Procuradoria-Geral da República, que deverá se 
manifestar sobre o caso.

Em xeque 
Paulo Serra, prefeito de Santo André (SP) e coordenador 

da campanha de Eduardo Leite (RS) nas prévias do PSDB, 
diz que o fiasco de domingo (21) pode ter gerado um dano 
irreversível à credibilidade do aplicativo utilizado e que, 
caso ele seja mantido, é possível que o candidato derrotado 
não reconheça a vitória do adversário.

Risco
Há um arranhão na credibilidade no sistema. As 

alternativas têm que ser construídas conjuntamente, pelas 
três campanhas, sem essa guerra de narrativas que tem 
acontecido”, diz Serra.

Verde-oliva 
Ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo (sem partido) 

participou de seminário organizado pelo instituto do ex-
comandante do Exército Eduardo Villas Boas. O general 
Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional, também falou em debate mediado pelo 
jornalista Alexandre Garcia.

Proibidx
Rebelo disse que o uso de linguagem neutra é inaceitável 

e que se trata da tentativa de criar outra língua, inventar 
palavras para “impor à sociedade uma outra forma de 
expressão da cultura”.

Mistura 
Rebelo ainda afirmou que o Brasil é uma nação 

“essencialmente mestiça” e estão tentando transformá-la 
em um país “de pretos e brancos”.

Rayani Santa Cruz

O presidente estadual do 
PSD-MS, senador Nelsinho 
Trad, reforçou que, após o 
convite da executiva nacional, 
para que o prefeito de Campo 
Grande, Marquinhos Trad, 
dispute o governo do Estado 
em 2022, o partido foca na pro-
jeção do chefe do Executivo 
e, por enquanto, sem outro 
plano alternativo. Hoje (24) o 
partido realiza seu encontro 
nacional, em Brasília com di-
versas lideranças.

Nelsinho foi questionado 
pelo jornal O Estado sobre, se 
em caso de desistência do pre-
feito Marquinhos na concor-
rência, o partido teria algum 
outro plano ou se ele entraria 
na disputa. E, em resposta, o 
parlamentar, reiterou que o 
irmão deve renunciar à pre-
feitura da Capital. “Não [tem 
outro plano], é a nossa priori-
dade, e a nossa preferência, e 
nós vamos lutar para que isso 
possa se concretizar com a re-
núncia do prefeito Marquinhos 
Trad a Prefeitura de Campo 
Grande. E com a candidatura 
dele a governo do Estado. Esta 
é a nossa prioridade e este é o 
nosso projeto.”

O partido disputa a filiação 
de Geraldo Alckmin (de saída 
do PSDB), já que o quadro 

Folhapress

Após falhas registradas na 
votação das prévias presiden-
ciais no último domingo (21), o 
PSDB anunciou a contratação 
de uma empresa privada que 
terá o aplicativo testado pelas 
campanhas de João Doria (SP) 
e Eduardo Leite (RS) para 
eventualmente substituir a fer-
ramenta da fundação respon-
sável pelo app original.

As campanhas de Doria, 
Leite e do ex-prefeito de Ma-
naus Arthur Virgílio deram 
aval para testarem o novo apli-
cativo, da RelataSoft, empresa 
de tecnologia eleitoral que faz 
parte do projeto Eleições do 
Futuro do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral).

A ferramenta da Faurgs 
(Fundação de Apoio à Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul), contratada para de-
senvolver o app original, ainda 
não foi totalmente descartada. 
Caso a empresa tenha con-
dições tecnológicas para dar 
continuidade à votação, a Re-
lataSoft poderia fazer a vali-
dação do processo, segundo 
o presidente da empresa, Le-
onardo Cunha. O anúncio foi 
feito nessa terça-feira (23) na 
sede do partido em Brasília.

O presidente do PSDB, Bruno 

Araújo, havia dado até meio-dia 
dessa terça para que a Faurgs 
se posicionasse sobre a possi-
bilidade de sanar as falhas e 
concluir o processo de votação. 
A reunião com a Faurgs, vir-
tual, atrasou e começou depois 
desse prazo. A ideia era que 
a empresa dissesse se havia 
conseguido identificar o que 
provocou a falha no domingo e 
anunciasse a viabilidade de dar 
prosseguimento ao processo.

Paralelamente, Araújo havia 
anunciado, na segunda (22), 
que estava conversando com 
duas empresas privadas que 
poderiam oferecer aplicativos 
substitutos ao da Faurgs.

A RelataSoft, que esteve na 
sede do partido nessa terça 
para apresentar sua ferra-
menta e submetê-la a testes 
técnicos, vai ter a ferramenta 
testada por representante das 
três campanhas.

Ao fim da reunião técnica, 
o presidente da empresa, com 
aval do PSDB, disse que havia 
sido fechado um contrato em 
fases com o partido. Em até oito 
horas, a RelataSoft afirmou que 
as três chapas poderão iniciar 
os testes, que serão feitos em 
uma janela de seis horas.

Depois dessas seis horas, a 
RelataSoft teria mais quatro 
horas para responder a even-

Folhapress

A Comissão de Direitos Hu-
manos e Legislação Participa-
tiva do Senado aprovou, ontem 
(23), o requerimento para a 
convocação do procurador-
-geral da República, Augusto 
Aras, para ir ao Congresso Na-
cional esclarecer, na condição 
de convidado, quais ações 

foram tomadas pela PGR com 
relação ao relatório final da 
CPI da COVID.

O requerimento aprovado, 
obtido pela reportagem, dis-
corre que a CPI, “durante 
quase seis meses de funcio-
namento, investigou e apurou 
uma série de omissões e ilí-
citos praticados pelo Poder 
Público, em especial pelo go-

verno federal, na condução 
da pandemia de COVID-19, que 
ceifou a vida de mais de 600 
mil brasileiros”.

Senadores entregaram o 
relatório final a Aras no dia 27 
de outubro, um dia depois do 
encerramento dos trabalhos 
da comissão. A eventual res-
ponsabilização do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 

depende de ação do procu-
rador-geral da República.

“De acordo com a legis-
lação processual aplicável, 
o procurador-geral da Re-
pública dispõe de 30 (trinta) 
dias para adotar as provi-
dências cabíveis quanto ao 
conteúdo do Relatório da 
CPI”, explica o documento 
aprovado no Senado.

do PSDB está abalado após o 
fiasco das prévias no último 
domingo (21). Com o descon-
tentamento de Alckimin, o 
PSD praticamente fica com 
caminho livre para ocupar es-
paço; e a passagem do tucano 
para o time seria simbólica 
nesse processo.

Sobre a possível filiação, 
o senador Nelsinho citou que 
a estruturação antecipada 
da sigla às eleições é funda-
mental. “O partido está se 
estruturando para poder parti-
cipar como uma via alternativa 
de centro a disputa eleitoral. 
É lógico que a cada instante 
a ser avaliado precisam ser 
medidas as consequências a 
respeito das projeções que a 
gente possa vir a ter. Então, 
ainda é cedo para dar algum 
testemunho ou juízo final em 

relação a essa questão. O certo 
é que com essas filiações e 
com essas projeções o PSD 
está credenciado para sentar 
na mesa da discussão presi-
dencial. Isso é o mais impor-
tante”, disse ele, que salientou 
o ganho do PSD com a filiação 
do senador e presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco.

Nelsinho pontuou que a 
tendência do PSD em MS é se-
guir as diretrizes da nacional 
em termos de coligações e 
alianças. Mas também não 
descarta independência, se 
assim o PSD avaliar. “Toda 
eleição geral tem uma ne-
cessidade de que as regio-
nais acabam por seguir as 
doutrinas da majoritária na-
cional. Isso é uma questão de 
disciplina partidária. Também 
está cedo para a gente ver e 

avaliar o que vai acontecer. 
Mas eu posso garantir que 
isso vai estar na mesa de 
desdobramentos para avaliar 
qual será o rumo que o PSD-
-MS vai tomar.” 

O presidente estadual quer 
resultados ainda mais posi-
tivos nas eleições de 2022. 
“Todo partido que entra para 
disputar uma eleição quer sair 
maior do que entrou. Hoje 
temos quadro na Assembleia 
Legislativa, no Congresso Na-
cional, e um Executivo na Ca-
pital. Vamos tentar lutar para 
esse número aumentar.”

Em 2020, o PSD esteve entre 
os partidos que mais cres-
ceram em número de prefeitos 
em relação a 2016, saltando 
de 539 para 652. O PSDB en-
colheu e caiu de 804 para 519 
prefeituras vencidas.

Senador Nelsinho Trad, 
presidente do PSD em 
MS, com Gilberto Kassab, 
dirigente nacional

Divulgação

João Doria (SP), Arthur 
Virgílio (AM) e Eduardo 
Leite (RS), candidatos do 
partido, durante debate 
das prévias do PSDB

Divulgação/Assessoria Doria

tuais problemas apresentados. 
Depois, haveria duas horas para 
negociação final entre os téc-
nicos das campanhas.

RelataSoft afirmou ter con-
dições técnicas de iniciar pré-
vias já na quarta pela manhã, 
mas indicou que a decisão 
depende do PSDB.

Na segunda, após Araújo 
sinalizar a possibilidade de 
substituição do aplicativo, 
Leite afirmou que o processo 
das prévias estava perdendo 
credibilidade e que não havia 
concordado com a possibili-
dade de troca da ferramenta.

A suspensão da votação 
agravou a divisão interna 
entre Doria e Leite. A disputa 
está acirrada, e o resultado 
está em aberto. Virgílio não 

tem chances de vencer e, na 
prática, se alia a Doria.

Uma vez escolhido o app, a 
ideia seria fatiar a votação em 
mais de um dia – separando a 
votação de políticos com man-
dato e, em seguida, de filiados.

As causas das falhas no 
aplicativo não foram iden-
tificadas ainda – uma das 
questões é o fluxo de acessos 
maior do que a ferramenta 
comporta. A hipótese de um 
ataque hacker não está des-
cartada.

Neste cenário, as campa-
nhas pressionam por ritmos 
diferentes. Enquanto Doria e 
Virgílio propõem retomar a 
votação no próximo domingo, 
a campanha de Leite quer a 
retomada mais imediata.
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Conforme a Confederação Nacional de Municípios, prejuízo representa 46% do registrado em todo o país

Convênio prevê mais de 800 procedimentos 
eletivos pediátricos na Cândido Mariano

MS lança campanha para 
arrecadar brinquedos 
para crianças carentes 

MS é o estado com mais prejuízos causados 
pelas queimadas, segundo estudo nacional
Clara Rockel

Um estudo divulgado ontem 
(23), pela CNM (Confederação 
Nacional de Municípios), in-
dicou que Mato Grosso do Sul 
foi o estado brasileiro mais 
prejudicado financeiramente 
por queimadas entre 2016 e 
2021. Apenas nesse período 
de seis anos, mais de R$ 533 
milhões foram perdidos nos 
incêndios, configurando 46% 
do total brasileiro, de R$ 1,1 
bilhão. O Estado ficou à frente 
de Mato Grosso, com R$ 304 
milhões, Minas Gerais, que 
beira os R$ 108 milhões, São 
Paulo, com R$ 82 milhões, e 
Roraima, que perdeu R$ 47 
milhões para o fogo. 

Conforme a pesquisa, o 
Estado registrou 92.562 focos 
de incêndio, ficando em se-
gundo lugar no ranking na-
cional, perdendo apenas para 
o Estado do Pará. Cada foco 
causou um prejuízo de R$ 
5.760,15 ao Estado, nos se-
tores de agricultura, pecuária 
e indústria, além das habita-
ções e instalações públicas 
danificadas ou destruídas, 

Michelly Perez 

Após arrecadar quase 54 
mil brinquedos nas edições 
de 2015 a 2019, a campanha 
“Divida a Brincadeira” chega 
em 2021 a sua 6ª realização. 
Vale lembrar que no ano pas-
sado, 2020, a arrecadação 
não aconteceu em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus. Com isso, a expectativa 
para 2021 é de aumento na 
colaboração e solidariedade 
da população.

Batizada de “Divida a 
Brincadeira”, a mobilização 
foi lançada ontem (23) pela 
primeira-dama do Estado, 
Fátima Azambuja, que é ma-
drinha do projeto, e pela 
secretária Ana Carolina 
Nardes (Administração), que 
coordena a campanha.

“Estamos muito felizes 
por chegarmos ao fim do 
ano podendo fazer a ale-
gria das nossas crianças que 
passaram por momentos tão 
difíceis com suas famílias 
durante a pandemia. Muitas 
viram os pais adoecerem e 
perderam entes queridos. 

Então, este ano a campanha 
vem para resgatar o sorriso, 
trazer alento e alegria para 
essas crianças”, destacou 
Fátima Azambuja.

Presidente da AAFRA 
(Associação de Amparo às 
Famílias do Anhanduizinho), 
de Campo Grande, Luzeni 
da Fonseca participou do 
lançamento da campanha e 
explicou a importância das 
mobilizações em prol das 
pessoas mais necessitadas.

“Essas campanhas de 
Natal, de agasalho, alimentos 
e outras tantas nos ajudam, 
pois trabalhamos com pes-
soas carentes. Toda a ajuda 
é bem-vinda. Com os pre-
sentes deste ano, poderemos 
atender nossas crianças com 
uma grande Festa de Natal”, 
afirmou. Segundo ela, pelo 
menos 270 crianças são aten-
didas pela AAFRA.

Interessados em parti-
cipar da campanha podem 
encaminhar as doações até 
o dia 10 de dezembro nas 
repartições públicas de todos 
os municípios do Estado. 
(Com assessoria)

Lista de maiores 
prejuízos conta com 
Mato Grosso, Minas 
Gerais e São Paulo
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Reprodução/Corpo de Bombeiros

Expectativa é de 
que procedimentos 
comecem a ser 
realizados neste sábado

Valentin  Manieri

entre outros bens. 
Os dados foram cedidos 

pelo Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais), pela 
Sedec (Secretaria Nacional 
de Defesa Civil) e pelos mi-
nistérios do Desenvolvimento 
Regional, Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia. Porém 
os danos não são apenas 
materiais. Segundo a CNM, 
diversas consequências am-
bientais podem ser detec-
tadas, como aumento da libe-
ração de dióxido de carbono, 
destruição da vegetação e dos 
habitats naturais da fauna, e 
poluição de nascentes, águas 
subterrâneas e rios. 

De acordo com a CNM, 
o destaque negativo do ano 
passado foi o Pantanal, com 

22.119 focos de queimadas re-
gistrados. Isso correspondeu 
a 120% a mais que no ano an-
terior, que apontou 10.025 in-
cêndios na região, que possui 
fauna e flora extremamente 
diversificadas.  

Além de acompanhar os 
números das queimadas, a 
pesquisa também se dedicou 
a investigar os valores inves-
tidos por parte da União. De 
2016 a 2021, é possível iden-
tificar a redução gradativa 
dos recursos destinados pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
para prevenção e combate 
a queimadas florestais. En-
quanto em 2016 a verba foi de 
R$ 77,4 milhões, 2021 recebeu 
R$ 62,9 milhões, registrando 
uma diminuição de 24%.  

Mais de 800 militares 
foram para o 
Pantanal participar 
do combate às chamas

Operação Hefesto chega ao fim

O Corpo de Bombeiros 
afirmou que os incêndios 
florestais estão sob controle. 
É o que destacou  o coman-
dante-geral do CBMMS, co-
ronel Hugo Djan Leite, ao 
anunciar o fim da Operação 
Hefesto nessa terça (23). “O 
Corpo de Bombeiro Militar 

continua de prontidão caso 
surja algum outro incêndio 
florestal”, disse. 

A operação, deflagrada em 
julho deste ano, se dedicou 
ao combate de incêndios flo-
restais na região do Pantanal 
de Mato Grosso do Sul. No 
total, foram 144 dias ininter-
ruptos, contando com o apoio 
de 848 bombeiros militares, 

além de 122 viaturas. Um dos 
militares que participou ativa-
mente das ações da operação, 
em Corumbá, e que preferiu 
não ser identificado, destacou 
que a operação foi uma expe-
riência interessante. “Comba-
temos o fogo em regiões pouco 
povoadas, a questão do bioma 
sendo afetado é algo bem per-
ceptível”, lamentou.

Quanto custaram as queimadas no Brasil
UF      Focos (2016-2021)    Prejuízo R$       R$ por foco
MS       92.562    533.171,486        5.760,15
MT      120.344    304.283,990        2.528,45
MG       62.369    107.853,950        1.729,28
SP       15.359          82.015,492        5.339,89

FOCOS DE PREJUÍZO

Michelly Perez 

Enquanto as discussões 
sobre o projeto do novo hos-
pital pediátrico de Campo 
Grande não avançam, con-
forme já informado pelo jornal 
O Estado em outras ocasiões, 
a ampliação do convênio entre 
a Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde) e a Maternidade 
Cândido Mariano deve ga-
rantir a realização de mais de 
800 procedimentos eletivos, 
entre cirurgias e exames gi-
necológicos e pediátricos, nos 
próximos 12 meses.

Segundo o médico Daniel 
Gonçalves de Miranda, presi-
dente da Maternidade Cândido 
Mariano, a previsão é de que 
os atendimentos sejam ini-
ciados já neste sábado, dia 27 
de novembro. “Neste primeiro 
momento, iremos realizar as 
endoscopias ginecológicas em 
regime de mutirão e posterior-
mente iremos abrir as agendas 
para os demais procedimentos 
a serem realizados”, explica.

O aditivo ao convênio as-
sinado na última semana, 
destinando aproximada-
mente R$ 940 mil ao hos-
pital, prevê a realização de 

80 cirurgias pediátricas, 200 
laqueaduras, 180 histerecto-
mias, 60 histeroscopias e 300 
procedimentos ginecológicos 
não invasivos, o que totaliza 
820 procedimentos, além dos 
atendimentos já pactuados em 
contrato com o hospital.

Para o secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho, 
a ampliação dos serviços é 
muito importante, pois asse-
gura que o paciente tenha 
acesso ao diagnóstico ou ao 
procedimento cirúrgico de 
forma mais célere, conside-
rando ainda que os atendi-
mentos eletivos foram direta-
mente impactados por conta 
da pandemia de COVID-19.

Projeto de novo hospital  
segue estagnado 

Conforme noticiado no dia 10 
deste mês, por O Estado, o pro-
jeto do Hospital da Criança pro-
posto inicialmente para atender 
uma demanda 100% voltada ao 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
com 30 leitos clínicos, duas 
salas de cirurgia e um pronto 
atendimento com ambulatório 
de especialidades pediátricas, 
como cardiopediatra, neuro-

pediatra e ortopediapedriatra, 
permanece no papel. A intenção 
era de que a nova unidade fosse 
apresentada no dia do aniver-
sário de Campo Grande, co-
memorado no dia 26 de agosto 
deste ano, contudo ainda está 
longe de ser definida. 

Na ocasião, o secretário de 
Saúde de Campo Grande, José 
Mauro Filho, revelou que o pro-

jeto chegou a passar pelo Con-
selho Municipal de Saúde, onde 
foi bem avaliado e não teve ne-
nhuma forma de impedimento, 
porém, ao ser apresentado para 
o prefeito Marcos Trad (PSD), 
a exigência foi de que toda a 
ampliação suportasse a livre 
demanda populacional. Com 
isso,  o projeto da nova unidade 
está paralisado.
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Saúde Solidariedade

Ranking

Conforme a Confederação Nacional de Municípios, prejuízo representa 46% do registrado em todo o país

Convênio prevê mais de 800 procedimentos 
eletivos pediátricos na Cândido Mariano

MS lança campanha para 
arrecadar brinquedos 
para crianças carentes 

MS é o estado com mais prejuízos causados 
pelas queimadas, segundo estudo nacional
Clara Rockel

Um estudo divulgado ontem 
(23), pela CNM (Confederação 
Nacional de Municípios), in-
dicou que Mato Grosso do Sul 
foi o estado brasileiro mais 
prejudicado financeiramente 
por queimadas entre 2016 e 
2021. Apenas nesse período 
de seis anos, mais de R$ 533 
milhões foram perdidos nos 
incêndios, configurando 46% 
do total brasileiro, de R$ 1,1 
bilhão. O Estado ficou à frente 
de Mato Grosso, com R$ 304 
milhões, Minas Gerais, que 
beira os R$ 108 milhões, São 
Paulo, com R$ 82 milhões, e 
Roraima, que perdeu R$ 47 
milhões para o fogo. 

Conforme a pesquisa, o 
Estado registrou 92.562 focos 
de incêndio, ficando em se-
gundo lugar no ranking na-
cional, perdendo apenas para 
o Estado do Pará. Cada foco 
causou um prejuízo de R$ 
5.760,15 ao Estado, nos se-
tores de agricultura, pecuária 
e indústria, além das habita-
ções e instalações públicas 
danificadas ou destruídas, 

Michelly Perez 

Após arrecadar quase 54 
mil brinquedos nas edições 
de 2015 a 2019, a campanha 
“Divida a Brincadeira” chega 
em 2021 a sua 6ª realização. 
Vale lembrar que no ano pas-
sado, 2020, a arrecadação 
não aconteceu em razão da 
pandemia do novo corona-
vírus. Com isso, a expectativa 
para 2021 é de aumento na 
colaboração e solidariedade 
da população.

Batizada de “Divida a 
Brincadeira”, a mobilização 
foi lançada ontem (23) pela 
primeira-dama do Estado, 
Fátima Azambuja, que é ma-
drinha do projeto, e pela 
secretária Ana Carolina 
Nardes (Administração), que 
coordena a campanha.

“Estamos muito felizes 
por chegarmos ao fim do 
ano podendo fazer a ale-
gria das nossas crianças que 
passaram por momentos tão 
difíceis com suas famílias 
durante a pandemia. Muitas 
viram os pais adoecerem e 
perderam entes queridos. 

Então, este ano a campanha 
vem para resgatar o sorriso, 
trazer alento e alegria para 
essas crianças”, destacou 
Fátima Azambuja.

Presidente da AAFRA 
(Associação de Amparo às 
Famílias do Anhanduizinho), 
de Campo Grande, Luzeni 
da Fonseca participou do 
lançamento da campanha e 
explicou a importância das 
mobilizações em prol das 
pessoas mais necessitadas.

“Essas campanhas de 
Natal, de agasalho, alimentos 
e outras tantas nos ajudam, 
pois trabalhamos com pes-
soas carentes. Toda a ajuda 
é bem-vinda. Com os pre-
sentes deste ano, poderemos 
atender nossas crianças com 
uma grande Festa de Natal”, 
afirmou. Segundo ela, pelo 
menos 270 crianças são aten-
didas pela AAFRA.

Interessados em parti-
cipar da campanha podem 
encaminhar as doações até 
o dia 10 de dezembro nas 
repartições públicas de todos 
os municípios do Estado. 
(Com assessoria)

Lista de maiores 
prejuízos conta com 
Mato Grosso, Minas 
Gerais e São Paulo
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Reprodução/Corpo de Bombeiros

Expectativa é de 
que procedimentos 
comecem a ser 
realizados neste sábado

Valentin  Manieri

entre outros bens. 
Os dados foram cedidos 

pelo Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais), pela 
Sedec (Secretaria Nacional 
de Defesa Civil) e pelos mi-
nistérios do Desenvolvimento 
Regional, Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia. Porém 
os danos não são apenas 
materiais. Segundo a CNM, 
diversas consequências am-
bientais podem ser detec-
tadas, como aumento da libe-
ração de dióxido de carbono, 
destruição da vegetação e dos 
habitats naturais da fauna, e 
poluição de nascentes, águas 
subterrâneas e rios. 

De acordo com a CNM, 
o destaque negativo do ano 
passado foi o Pantanal, com 

22.119 focos de queimadas re-
gistrados. Isso correspondeu 
a 120% a mais que no ano an-
terior, que apontou 10.025 in-
cêndios na região, que possui 
fauna e flora extremamente 
diversificadas.  

Além de acompanhar os 
números das queimadas, a 
pesquisa também se dedicou 
a investigar os valores inves-
tidos por parte da União. De 
2016 a 2021, é possível iden-
tificar a redução gradativa 
dos recursos destinados pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
para prevenção e combate 
a queimadas florestais. En-
quanto em 2016 a verba foi de 
R$ 77,4 milhões, 2021 recebeu 
R$ 62,9 milhões, registrando 
uma diminuição de 24%.  

Mais de 800 militares 
foram para o 
Pantanal participar 
do combate às chamas

Operação Hefesto chega ao fim

O Corpo de Bombeiros 
afirmou que os incêndios 
florestais estão sob controle. 
É o que destacou  o coman-
dante-geral do CBMMS, co-
ronel Hugo Djan Leite, ao 
anunciar o fim da Operação 
Hefesto nessa terça (23). “O 
Corpo de Bombeiro Militar 

continua de prontidão caso 
surja algum outro incêndio 
florestal”, disse. 

A operação, deflagrada em 
julho deste ano, se dedicou 
ao combate de incêndios flo-
restais na região do Pantanal 
de Mato Grosso do Sul. No 
total, foram 144 dias ininter-
ruptos, contando com o apoio 
de 848 bombeiros militares, 

além de 122 viaturas. Um dos 
militares que participou ativa-
mente das ações da operação, 
em Corumbá, e que preferiu 
não ser identificado, destacou 
que a operação foi uma expe-
riência interessante. “Comba-
temos o fogo em regiões pouco 
povoadas, a questão do bioma 
sendo afetado é algo bem per-
ceptível”, lamentou.

Quanto custaram as queimadas no Brasil
UF      Focos (2016-2021)    Prejuízo R$       R$ por foco
MS       92.562    533.171,486        5.760,15
MT      120.344    304.283,990        2.528,45
MG       62.369    107.853,950        1.729,28
SP       15.359          82.015,492        5.339,89

FOCOS DE PREJUÍZO

Michelly Perez 

Enquanto as discussões 
sobre o projeto do novo hos-
pital pediátrico de Campo 
Grande não avançam, con-
forme já informado pelo jornal 
O Estado em outras ocasiões, 
a ampliação do convênio entre 
a Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde) e a Maternidade 
Cândido Mariano deve ga-
rantir a realização de mais de 
800 procedimentos eletivos, 
entre cirurgias e exames gi-
necológicos e pediátricos, nos 
próximos 12 meses.

Segundo o médico Daniel 
Gonçalves de Miranda, presi-
dente da Maternidade Cândido 
Mariano, a previsão é de que 
os atendimentos sejam ini-
ciados já neste sábado, dia 27 
de novembro. “Neste primeiro 
momento, iremos realizar as 
endoscopias ginecológicas em 
regime de mutirão e posterior-
mente iremos abrir as agendas 
para os demais procedimentos 
a serem realizados”, explica.

O aditivo ao convênio as-
sinado na última semana, 
destinando aproximada-
mente R$ 940 mil ao hos-
pital, prevê a realização de 

80 cirurgias pediátricas, 200 
laqueaduras, 180 histerecto-
mias, 60 histeroscopias e 300 
procedimentos ginecológicos 
não invasivos, o que totaliza 
820 procedimentos, além dos 
atendimentos já pactuados em 
contrato com o hospital.

Para o secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho, 
a ampliação dos serviços é 
muito importante, pois asse-
gura que o paciente tenha 
acesso ao diagnóstico ou ao 
procedimento cirúrgico de 
forma mais célere, conside-
rando ainda que os atendi-
mentos eletivos foram direta-
mente impactados por conta 
da pandemia de COVID-19.

Projeto de novo hospital  
segue estagnado 

Conforme noticiado no dia 10 
deste mês, por O Estado, o pro-
jeto do Hospital da Criança pro-
posto inicialmente para atender 
uma demanda 100% voltada ao 
SUS (Sistema Único de Saúde), 
com 30 leitos clínicos, duas 
salas de cirurgia e um pronto 
atendimento com ambulatório 
de especialidades pediátricas, 
como cardiopediatra, neuro-

pediatra e ortopediapedriatra, 
permanece no papel. A intenção 
era de que a nova unidade fosse 
apresentada no dia do aniver-
sário de Campo Grande, co-
memorado no dia 26 de agosto 
deste ano, contudo ainda está 
longe de ser definida. 

Na ocasião, o secretário de 
Saúde de Campo Grande, José 
Mauro Filho, revelou que o pro-

jeto chegou a passar pelo Con-
selho Municipal de Saúde, onde 
foi bem avaliado e não teve ne-
nhuma forma de impedimento, 
porém, ao ser apresentado para 
o prefeito Marcos Trad (PSD), 
a exigência foi de que toda a 
ampliação suportasse a livre 
demanda populacional. Com 
isso,  o projeto da nova unidade 
está paralisado.
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Capital Mobilidade

Trânsito

COVID-19

Secretário Geraldo Resende visita o ministro 
Marcelo Queiroga para discutir novas campanhas

Incêndio de grandes proporções destrói 
loja de tecidos e assusta moradores

Reajuste de trabalhadores do 
transporte depende de nova tarifa 

Moradores afirmam que tráfego de caminhões e fluxo 
de veículos prejudicam trânsito na Avenida Elias Zahran 

30% dos adolescentes 
não voltaram para 
completar imunização

Líder do PCC 
foge do presídio 
da Gameleira 

Reeducandas da 
Capital recebem 
qualificação

Sejuv oferece 
50 vagas para 
curso de marketing

PMA de Cassilândia 
captura animal 
silvestre 

Marinha oferece 
413 vagas para 
oficiais temporários 

Tido como um dos 
líderes da rebelião de 2006 
na Penitenciária Máxima 
de Campo Grande e um 
dos integrantes do PCC 
(Primeiro Comando da 
Capital), José Cláudio 
Arantes, conhecido como 
“Tio Arantes”, se evadiu 
do presídio da Gameleira 
na madrugada de ontem 
(23). A Agência Estadual de 
Administração do Sistema 
Penitenciário informou que 
ele cumpria pena no regine 
semiaberto e poderá ser 
julgado. novamente. (MP)

Internas do 
Estabelecimento Penal 
Feminino Irmã Irma Zorzi, 
na Capital, iniciaram 
nessa segunda-feira (22) 
um curso de técnicas de 
limpeza, organização 
e conservação de 
ambientes, promovido por 
meio de parceria entre a 
Agepen (Agência Estadual 
de Administração do 
Sistema Penitenciário) 
e a Funsat (Fundação 
Social de Amparo ao 
Trabalhador). (MP com 
assessoria)

A Sejuv (Secretaria 
Municipal da Juventude), 
oferece 50 vagas para 
o Curso de Marketing. 
As inscrições já podem 
ser feitas a partir de 
ontem (23), pelo telefone 
(67) 3314-3577 ou pelo 
WhatsApp (67) 99302-5275. 
As aulas serão realizadas 
das 13h30 às 17h, do dia 
29 de novembro a 3 de 
dezembro, na sede da 
Sejuv, localizada na Rua 
25 de Dezembro, 924, 
Condomínio Marrakech, no 
3º andar.  (MP)

Um animal silvestre 
da espécie Mazama 
americana (veado-
mateiro) foi capturado no 
fim da manhã de ontem 
(23), por policiais militares 
ambientais de Cassilândia. 
A equipe foi acionada 
por um morador (51), e 
percebeu que o animal 
estava extremamente 
agitado. Os policiais 
efetuaram a captura 
do mamífero. Depois de 
hidratado, a PMA realizou 
a soltura do veado em uma 
reserva florestal. (MP)

A Marinha iniciou ontem 
(23) o processo seletivo 
para o SMV-OF (Serviço 
Militar Voluntário de 
Oficiais). São 413 vagas 
de nível superior para 
atuações em todo o país. A 
taxa de inscrição é de R$ 
140. Homens e mulheres 
com mais de 18 anos e 
menos de 41, até o dia 12 de 
setembro de 2022, podem 
se inscrever, entre outros 
requisitos. Os rendimentos 
iniciais são de  R$ 9.948,40. 
Interessados deverão 
acessar o site: www.
ingressonamarinha.mar.
mil.br. (MP)

Isabela Assoni 

O trânsito em uma das 
principais avenidas de Campo 
Grande, a Eduardo Elias 
Zahran, está provocando medo 
nos moradores e empresários 
da região. Tudo isso porque, 
além da alta velocidade e do 
fluxo intenso de veículos nos 
horários de pico, caminhões 
estão disputando espaço com 
outros veículos.

Uma das moradores que 
contou sobre a situação foi Ma-
ruja Palazuelos, 62 anos, em-
preendedora; ela pontua que, 
além da presença de veículos 
de carga e de grandes dimen-
sões, a avenida se transformou 
em uma “pista de corrida” e 
tem sido cenário frequente de 
acidentes.

“É absurdo o fluxo de ca-
minhões em determinadas 
ruas de Campo Grande, temos 
de levar esse tipo de veículos 
para outras vias da cidade, 
não para o centro. Vejo alguns 
motoristas fazendo curvas, 
trafegando em uma via super-
-estreita; a Zahran não foi di-
mensionada para isso. O fluxo 

de carros que passam por aqui, 
o trânsito aqui é muito compli-
cado. Temos muitos acidentes, 
mortes e sinto que estamos 
com um tráfego pesado, já pre-
senciei acidentes e sabemos 
que a velocidade também in-
terfere muito na segurança”, 
destacou. 

Mas não é só o trânsito de 
caminhões que tem preocu-
pado os moradores da região. 
Hildeberto Alessio, 81 anos, 
aposentado, afirma que dia-
riamente consegue observar 
acidentes provocados pela alta 
velocidade, principalmente 
nas proximidades das faixas 
de pedestres, já que os moto-
ristas não conseguem frear a 
tempo para a passagem dos 
transeuntes.

“O desrespeito e a irres-
ponsabilidade de motoristas 
é violentíssima e é normal 
os acidentes acontecerem por 
aqui. Embora sinalizadas, nas 
faixas de pedestres o risco 
de acidentes é frequente. Já 
presenciei diversos acidentes 
e é uma falta de respeito. Por 
isso, eu ando sempre com 
algum objeto para sinalizar 

melhor quando vou atravessar 
a avenida”, pontuou.

Trabalhando há um ano 
na avenida, Cleiton Crepaldi, 
40 anos, gerente empresarial, 
afirma que o fluxo de veículos 
é considerável. Para ele, o nú-
mero de caminhões pelo local 
caiu, mesmo assim ainda é 
possível de ser observado.

“Antigamente a gente via 
com menor frequência os 
caminhões por aqui mas, às 
vezes, ainda conseguimos ver 
carretas sendo estacionadas, 
principalmente para deixar 
produtos em lojas e comércio. 
Temos muto fluxo de veículos 
e sabemos que a via tem muito 
movimento, não é sempre que 
acontecem acidentes, mas 
neste trecho já presenciei al-
gumas vezes”, informou. 

Vale lembrar que um de-
creto municipal, publicado em 
20 de abril de 2010, deter-
minou que o tráfego e estacio-
namento de veículos, na área 
central da cidade, ficam su-
jeitos às normas especiais. Em 
contrapartida, a circulação 
de caminhões e carretas não 
está permitida no perímetro 

Michelly Perez

Uma loja que funcionava 
como comércio de tapeçaria, 
localizada na Rua Barão do Rio 
Branco, nas proximidades da 
antiga rodoviária, em Campo 
Grande, foi tomada ontem (23) 
pelas chamas de um incêndio 
que provocou o desapareci-
mento de um jovem de 21 anos, 
que trabalhava no local.  

Segundo as informações re-
passadas pelo Corpo de Bom-
beiros, o incêndio teria iniciado 
por volta das 16h. No momento, 
pelo menos quatro funcioná-
rios estariam no interior do 
imóvel, sendo que três con-
seguiram sair com pequenos 
ferimentos. Um dos trabalha-
dores foi quem supostamente 
informou aos militares sobre 

Aline Araújo

O salário dos trabalha-
dores de transporte coletivo de 
Campo Grande foi reajustado 
em 11,08%. O reajuste definido 
em assembleia do STTCU-CG 
(Sindicato dos Trabalhadores 
em Transporte Coletivo Urbano 
de Campo Grande) com o Con-
sórcio Guaicurus e a Agereg 
(Agência de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados 
de Campo Grande) vai ser 
condicionado ao reajuste da 
passagem, que ainda não tem 
valor definido, mas deve ser 
divulgado no fim de dezembro. 

Além do reajuste salarial, 
os trabalhadores garantiram 
um aumento de 20% no vale-
-alimentação e mantiveram a 
porcentagem de 9% na PLR 
(Participação nos Lucros ou 

Resultados).  “Dentro da reali-
dade que a gente está vivendo, 
todo mundo está passando 
por um momento difícil então 
o reajuste foi dentro do que 
a gente esperava”, comentou 
Demétrio Freitas, presidente 
do STTCU-CG, que afirmou 
que a negociação foi rápida e 
dentro do previsto.

A data-base para reajuste é 
18 de novembro, mas conforme 
o firmado na convenção o valor 
só passa a ser recebido pelos 
motoristas no pagamento retro-
ativo do reajuste após o valor ser 
repassado na tarifa de ônibus. 
Os representantes da categoria 
presentes na assembleia apro-
varam o pedido do consórcio 
para o parcelamento da par-
ticipação nos lucros e do 13º 
salário. O reajuste vai atender 
cerca de 700 trabalhadores.

Estado prepara 
novas campanhas de 
vacinação para idosos 
e os adolescentes

Va
le

nt
in

  M
an

ie
ri

Aline Araujo

Em mato Grosso do Sul, 
cerca de 30% dos adoles-
centes que tomaram a pri-
meira dose não voltaram 
para completar o ciclo va-
cinal. A vacina para a faixa 
etária de 12 a 17 anos sem 
comorbidades está disponível 
desde agosto. A estimativa é 
de imunizar 246.441 adoles-
centes no Estado. Até agora, 
cerca de 120 mil adolescentes 
tomaram as duas doses da 
vacina, mas faltam 70 mil 
para fechar o ciclo.  

O secretário de Saúde de 
Mato Grosso do Sul, Geraldo 
Resende, afirma que a ideia 

de fazer uma campanha de 
vacinação nas redes públicas 
e privadas ainda está sendo 
desenvolvida junto com a 
SED (Secretária de Estado de 
Educação de Mato Grosso do 
Sul). “Estamos trabalhando 
com esse objetivo de ampliar 
o leque de vacinação para 
os adolescentes vacinarem. 
Mas eu acredito que esses 
adolescentes ainda estão no 
tempo de vacinar e devem 
procurar a segunda dose. 
Seria o pior dos cenários se 
eles não voltassem para se 
vacinar”, afirma. 

O secretário está em Bra-
sília para reunião com o Mi-
nistro da Saúde, Marcelo Quei-

roga, e o Conasems (Conselho 
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde), e afirmou que 
uma das pautas a serem discu-
tidas em reunião é campanhas 
para buscar incentivar adoles-
centes e idosos que ainda não 
retornaram para completar 
o ciclo de imunização. Assim 
como traçar estratégias para 
atingir as pessoas mais resis-
tentes à vacina. 

No mês de agosto deste 
ano a Secretaria de Saúde de 
Mato Grosso do Sul publicou 
a Resolução 180/CIB/SES, em 
que autorizava os municípios a 
iniciar a vacinação de adoles-
centes com a vacina da Pfizer. 
Segundo a Secretaria de Es-

tado de Saúde, está sendo 
conversada uma parceria com 
a SED (Secretaria de Estado 
de Educação) para realizar 
uma campanha de vacinação 
nas escolas, mas a ação ainda 
não tem previsão.

Já na Capital faltam com-
pletar o ciclo de vacinação 
cerca de 16 mil adolescentes. 
Na Capital a vacinação está 
disponível para todos de 17 
até 12 anos que vacinaram até 
o dia 2 de novembro de 2021, 
mesmo assim cerca de 21,84% 
dos adolescentes estão em 
falta com a segunda dose da 
vacina. É importante ressaltar 
que infectologistas e técnicos 
da área da saúde reforçam a 

importância de se completar o 
ciclo da vacina para garantir a 
eficácia da imunização. 

A Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde) informou 
que “estuda estratégias para 
a ampliação da cobertura 
da segunda dose da vacina 
contra COVID-19 em todos os 
públicos, não somente entre 
os adolescentes. Contudo, 
é importante ressaltar que, 
para a faixa etária entre 12 
e 17 anos, é necessária a 
presença de pais ou respon-
sáveis pelo adolescente no 
ato da vacinação”, e por este 
motivo ainda está avaliando 
as formas de atuação em 
ambientes escolares.  

delimitado pelas seguintes 
vias públicas: Av. Presidente 
Ernesto Geisel entre Av. Fer-
nando Corrêa da Costa e Av. 
Mato Grosso; Av. Mato Grosso 
entre Av. Presidente Ernesto 
Geisel e Rua José Antônio; Rua 
José Antônio entre Av. Mato 
Grosso e Rua 7 de Setembro; 
Rua 7 de Setembro entre Rua 
José Antônio e Rua Pe. João 
Crippa; Rua Pe. João Crippa 
entre Rua 7 de Setembro e Av. 

Fernando Corrêa da Costa e 
Av. Fernando Corrêa da Costa 
entre Rua Pe. João Crippa e 
Av. Presidente Ernesto Geisel.

O descumprimento aos dis-
positivos desse decreto cons-
titui infração e estará sujeito 
às penalidades previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro 
e Código de Polícia Adminis-
trativa do Município de Campo 
Grande-MS. As multas podem 
representar até R$ 130.

Moradores apelam para 
sinalização improvisada 
a fim de tentar cruzar a 
avenida com segurança

Nilson Figueiredo

a presença do colega ainda no 
interior do imóvel. 

A mãe do jovem recebeu a 
informação do incêndio e se 
dirigiu até o local para acompa-
nhar as buscas pelo filho. Emo-
cionada, ela recebeu o apoio de 
colegas de trabalho do jovem 
que também estavam bastante 
abalados. O hotel localizado ao 

lado da empresa incendiada 
foi evacuado e nenhum dos 
hóspedes ficou ferido. Os tra-
balhos de combate às chamas 
duraram mais de três horas e 
as equipes contaram com equi-
pamento especializado para 
adentrar o local. Até o fecha-
mento deste texto, nenhuma 
vítima havia sido encontrada.

Fumaça tóxica do 
incêndio se alastrou 
por diferentes regiões 
de Campo Grande

O Estado Play
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Imóveis

Estudo

Ministra

Descontos para pagamento do IPTU são 
mantidos neste ano em Campo Grande

Capital patina em ranking e 
é a 99ª em competitividade

Decisão chinesa é  1º passo 
para derrubar veto à carne

Abner 
Jaques

Soja, carne, petróleo e 
minério de ferro — os prin-
cipais produtos da atividade 
a qual movimenta a economia 
do Brasil e que, entre janeiro e 
setembro, segundo o Índice de Comércio Exterior da Fundação 
Getúlio Vargas, provocaram o aumento de 75,5% no valor total 
das exportações. Ainda, as commodities representaram 69,7% 
das mercadorias comercializadas, um índice histórico.

Esse fenômeno pode ser explicado pela alta da demanda 
global, decorrente da recuperação econômica. Nesse sentido, 
o minério de ferro ganha espaço ante a um grande parceiro 
comercial: após a contenção dos casos de COVID-19 na China, 
o país retomou os investimentos na construção civil e, por 
conseguinte, na produção de aço, acarretando a necessidade 
do metal brasileiro. 

Ademais, o desenvolvimento tecnológico contribuiu para o 
crescimento do agronegócio, facilitando e, em algumas áreas, 
viabilizando o plantio. Desse modo, afirma-se que a expansão 
agrícola está intimamente ligada à industrialização, uma vez que 
os equipamentos atuam como limitadores do potencial nacional. 
Tem-se em mente, para mais, a questão da competitividade, isto 
é, a diferença de produtividade e do valor das commodities entre 
países com maior e menor acesso à tecnologia.

Cerca de 37% das commodities exportadas são bens semimanufaturados
Esse empreendimento ganha espaço, no cenário atual, em 

detrimento da indústria de transformação que, por sua vez, tem 
capacidade de gerar mais empregos e movimentar riquezas. Os 
bens manufaturados também sofrem menor oscilação de preços, 
outro desafio enfrentado pelas mercadorias do setor primário. 
Ainda mais quando concentrados em poucos produtos, tal fator 
leva à dependência econômica com um número reduzido de 
países compradores, tal é o caso com o mercado chinês.

Além, abordam-se os problemas ambientais no que diz res-
peito tanto à produtividade (por ser afetada pela alteração dos 
períodos de secas e geadas, ou seja, por mudanças climáticas), 
quanto às dificuldades para implementar medidas de proteção 
à natureza. Cita-se, por exemplo, a redução do consumo de 
energia e de água, a concretização de políticas para conter o 
desmatamento ilegal e a construção de barragens menores e 
mais seguras.

Isto posto, a exportação de commodities sustenta o superávit 
comercial do Brasil, bem como gera recursos para o crescimento 
da economia. No entanto, considerando que a demanda deste 
setor tende a aumentar, é essencial que as adversidades sejam 
confrontadas, propiciando o avanço de inovações capazes de 
mudar a produção de alimentos para um modelo sustentável.

Doutorando em Direito (Mackenzie), professor universitário e advogado.

Os efeitos da 
exportação de 
commodities

Folhapress

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, disse nessa 
terça-feira (23) que a decisão 
das autoridades alfandegá-
rias da China de liberar a 
entrada no país de carne 
bovina brasileira que tenha 
recebido o aval sanitário 
chinês antes de 4 de se-
tembro é o “primeiro passo” 
para a retomada integral 
das exportações do produto 
brasileiro. As informações 
são da Agência Brasil.

“O próximo passo é li-
berarmos a suspensão da 
carne brasileira daqui para 
frente. Então, estamos em 
andamento neste processo e 
eu espero que isto aconteça 
ainda no próximo mês”, de-
clarou Tereza a jornalistas 
que a aguardavam na entrada 
do ministério, em Brasília.

Mais cedo, a China anun-
ciou que aceitará os pedidos 
de importação da carne bo-
vina brasileira que tenham 
obtido os necessários certi-
ficados sanitários antes de 
4 de setembro. A decisão 
permite que parte da carga 
retida em portos chineses 
em razão de suspeita, já des-
cartada, de contaminação 
do produto comece a ser 
liberada pela alfândega.

O Brasil suspendeu suas 
exportações de carne bo-
vina para a China em 4 de 
setembro, após detectar dois 
casos atípicos de doença da 
“vaca louca”. Os casos foram 
considerados “atípicos” por 
serem de um tipo espontâneo 
da doença, não transmitido 
no rebanho.

De acordo com a OIE (Or-
ganização Internacional de 

Saúde Animal, na sigla em 
inglês), casos “atípicos” não 
oferecem riscos à saúde hu-
mana e animal e, em geral, 
são detectados em bovinos 
mais velhos. Ainda assim, o 
produto que importadores 
chineses já tinham adquirido 
e que já estava embarcado, a 
caminho da China, continuou 
sendo exportado, ficando re-
tido na alfândega chinesa.

“Foram casos atípicos. 
Tanto é que a autoridade 
mundial [a OIE] concluiu o 
caso rapidamente, liberando 
o Brasil. Todos os países-
-membros da OIE liberaram 
a carne brasileira, com ex-
ceção da China, que tem um 
protocolo diferente, razão 
pela qual o Brasil teve de 
suspender suas exportações. 
Mas só a China teve este pro-
blema, que está sendo supe-
rado”, comentou a ministra, 
garantindo não haver mo-
tivos para os consumidores 
brasileiros ou internacionais 
se preocuparem.

“[A decisão chinesa é 
fruto de] um processo téc-
nico que caminhou passo 
a passo”, acrescentou Te-
reza Cristina ao admitir que 
as negociações demoraram 
mais do que ela esperava 
inicialmente. “Mas isso já 
alivia um pouco os exporta-
dores brasileiros, pois havia 
muitos contêineres que já es-
tavam embarcados, em alto-
-mar, ou já em alguns portos 
da própria China [quando 
o país decidiu interromper 
as importações]”, comentou 
a ministra, alegando que a 
situação gerou contratempos 
e prejuízos à pecuária brasi-
leira, mas que o setor produ-
tivo foi capaz de encontrar 
alternativas.

mento dos empregos formais. 
Ainda, no mesmo cenário 
negativo, esse número re-
presenta uma queda de 103 
colocações no ranking em 
comparação com o levanta-
mento feito no ano passado.

A Capital também registrou 
retração da formalidade no 
mercado de trabalho, ficando 
em 64º lugar. Sobre população 
vulnerável, o ranking aponta 
para a 264ª posição. Na divisão 
de sustentabilidade fiscal, os 
dados apresentam ainda mais 
ritmo de recuo. 

Dentro do pilar fiscal, o indi-
cador de taxa de investimento 
ficou em desvantagem entre 137 
cidades e amarga o 322º lugar. 
Esses números refletem a exis-

tência de centenas de outros 
municípios que investem melhor 
que Campo Grande por meio da 
arrecadação. Além disso, o en-
dividamento atinge o 207º lugar, 
com queda de duas colocações.

Mau pagador
Recentemente, avaliação 

da STN (Secretaria do Te-
souro Nacional) classificou 
Campo Grande em situação 
crítica de endividamento 
com nota C. O apontamento 
considera que a cidade se 
encontra em um cenário de 
incapacidade de cumprir com 
os compromissos financeiros. 
Assim, até mesmo os emprés-
timos da gestão municipal 
não poderão ser tomados.

Cidade teve 
colocação 
ruim em meio 
ambiente e 
na economia

Indicadores da Capital 
ficaram aquém em 
relação a outros 
municípios do Brasil

Para aproveitar as 
condições, contribuinte 

pode se dirigir até a 
Central do IPTU

Valentin Manieri

Divulgação PMCG

“Agora, esses critérios pre-
cisam de atenção, olhar como 
Campo Grande pode ser ava-
liada. Tanto que Três Lagoas 
subiu no ranking, porque já 
tem empresas comprome-
tidas com isso, por exemplo. 
A questão fiscal é muito im-
portante. É saber utilizar o 
dinheiro público para mos-
trar que a arrecadação pode 
crescer e ser usada cada 
vez melhor”, avaliou o eco-
nomista e professor Michel 
Constantino.

Interior do Estado
Apesa da colocação, o mu-

nicípio de Três Lagoas se 
apresentou com um resultado 
melhor que o da Capital, fi-
gurando em 87º lugar. Esse 
número se mostra com 24 
posições acima do que foi re-
gistrado no ano passado. Além 
disso, a cidade no leste do 
Estado subiu 54 colocações 
no indicador de inserção eco-
nômica, ficando em 157º lugar.

José Henrique, líder de 
causas do CLP e um dos idea-
lizadores do relatório de com-
petitividade, explica que os 
dados servem de recurso para 
conhecer a realidade local. “Os 
indicadores também refletem 
a vida das pessoas. A iniciativa 
privada, governo e os estados 
têm participação efetiva nas 
melhorias da cidade. O rela-
tório é para dar luz à realidade 
local. São 65 indicadores que 
dão luz. São esses números 
que retratam a realidade.”

ser cobrado, como todos os 
anos, baseado na inflação, se 
a vida estivesse normal. Fechar 
os olhos à diminuição da ca-
pacidade econômica da cidade 
é virar as costas à realidade. 
Todos sofreram a diminuição do 
seu poderio econômico e muitos 
perderam o emprego. O funcio-
nário público foi, por lei federal, 
impedido de ter qualquer tipo 
de aumento. Por que o tributo 
poderia aumentar?”, justificou o 
prefeito Marquinhos Trad.

Felipe Ribeiro

Em uma das piores colo-
cações sobre aspectos eco-
nômicos, Campo Grande se 
apresentou na 200ª posição, 
entre centenas de cidades 
brasileiras, no indicador de 
inserção econômica, um dos 
principais no cálculo de peso 
da avaliação do Ranking de 
Competitividade dos Muni-
cípios, elaborado pelo CLP 
(Centro de Liderança Pú-
blica) e divulgado nesta se-
mana. No ranking geral, a 
cidade é considerada a 99ª 
mais competitiva do Brasil, o 
que a leva a seis posições a 
menos que antes.

Além do resultado aquém, 
a Capital performou negati-
vamente em outros quesitos 
importantes, ficando em po-
sições muito baixas como 
meio ambiente (406º), segu-
rança (241º), telecomunica-
ções (241º) e sustentabilidade 
fiscal (228º). O estudo objetiva 
elucidar a realidade de 411 
municípios do Brasil a fim de 
que haja entendimento sobre 
a eficiência da gestão pública 
nessas localidades.

Para isso, diversos critérios 
de avaliação dos pontos elen-
cados são utilizados para a 
formação do ranking nacional 
do desempenho das cidades. 
No total, o processo leva em 
consideração 65 indicadores 
de 13 pilares temáticos e 3 
dimensões: instituições, socie-
dade e economia. 

No pilar de inserção eco-
nômica, Campo Grande figura 
em níveis decrescentes em 
relação a outros lugares do 
país. A cidade ficou na 248ª 
posição quanto ao cresci-

Rosana Siqueira

A Prefeitura de Campo 
Grande manteve os descontos 
para o pagamento do IPTU 2022 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) , que neste ano, em vir-
tude da pandemia, não terá rea-
juste nem da inflação. Neste ano 
cerca de 450 mil carnês deverão 
ser enviados a partir da pri-
meira quinzena de dezembro. O 
contribuinte que pagar o IPTU 
à vista antecipadamente, até o 
dia 10 de janeiro, terá 20% de 
desconto. Já o contribuinte que 
pagar até 10 de fevereiro terá 
10% de desconto.

O contribuinte que optar pelo 
parcelamento  também terá 
desconto, de 5%, se pagar até a 
data do vencimento.  O parce-
lamento do IPTU pode ser feito 
até em dez vezes, desde que 
tenha parcela mínima de R$ 50.

Quando o vencimento de 
qualquer parcela do IPTU e 
taxa do exercício de 2022 coin-
cidir com os dias de feriados, 
fins de semana ou não úteis, o 
pagamento ficará prorrogado 
para o primeiro dia útil sub-
sequente.

O contribuinte que discordar 
do lançamento efetuado poderá 
solicitar revisão, mediante re-
querimento devidamente fun-
damentado e protocolado até 
o dia  10 de março de 2022, nos 
termos do que dispõe o art. 2º, 
da Lei Complementar nº 38, de 
22/12/2000.

Reajuste zero
Para abrir mão da receita, 

a prefeitura levou em conside-
ração o fato de o município se 

encontrar em situação de ca-
lamidade pública, homologada 
e referendada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Mato 
Grosso do Sul, o que legal-
mente viabiliza a ação de abrir 
mão de receita.

“Justiça social. Não é correto 
o gestor arrochar com impostos, 
acima da capacidade econô-
mica, o cidadão que sofreu um 
baque muito grande durante a 
pandemia. É uma medida ex-
cepcional. O imposto poderia 

Está no 99º da lista de cidades 
mais competitivas; caiu 6 posições 
em relação a 2020

200º
264º
64º

248º
49º
42º
46º

179º
136º
98º
26º

190º

Piores indicadores econômicos

Campo 
Grande
Inserção econômica 
População vulnerável
Formalidade no mercado de trabalho
Crescimento dos empregos formais 
Recursos para pesquisa e desenvolvimento científico
Empregos no setor criativo 
Crédito per capita
PIB per capita
Crescimento do PIB per capita
Complexidade econômica 
Renda média do trabalho formal
Crescimento da renda média do trabalho formal
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Combustíveis

Ambiente-estudo

Afirmação de que a estatal é um monopólio foi descartada por Luna

Petrobras não é única responsável 
por preço, diz presidente da estatal

Mudança climática já é ameaça a portos brasileiros, diz estudo

INSS muda regra sobre efeito 
de contribuições em atraso

Aposentadoria

Rosana Siqueira

Portaria do dia 19 de no-
vembro do INSS (Instituto 
Nacional do Seguro Social) 
publicada no Diário Oficial 
da União muda as regras 
sobre os efeitos das con-
tribuições recolhidas em 
atraso por trabalhadores au-
tônomos, domésticos e MEIs 
(microempreendedores indi-
viduais). Com a alteração, a 
contribuição paga em atraso 
poderá entrar no cálculo 
do tempo de contribuição, 
desde que não seja utilizada 
para o autônomo se enqua-
drar em alguma das regras 
de transição por pedágio 
instituídas pela reforma da 
Previdência.

A regra já será aplicada a 
“todos os requerimentos pen-
dentes de análise, indepen-
dentemente da época do re-
colhimento da contribuição”.

“Essa nova norma é mais 
abrangente. Antes, a limi-
tação era para contribuições 
pagas em atraso a partir de 
1º de julho de 2020. Agora, 
falam em fato gerador. Essa 
contempla novembro de 2019 
em diante e envolve contri-
buinte individual, segurado 
especial e empregado do-
méstico”, afirma o advogado 
Rômulo Saraiva. A portaria 
estabelece ainda que seja 
mantida a qualidade de segu-

rado para que a contribuição 
em atraso seja contabilizada. 
Se ocorreu a perda, os reco-
lhimentos podem ser descon-
siderados pelo INSS.

“Ela chama atenção dos 
servidores, inclusive para 
processos em curso, para 
indeferir aposentadorias que 
tiveram em seu período de 
contribuição recolhimentos 
em atraso, quando obser-
vada a data do primeiro 
recolhimento e se ocorreu a 
perda da qualidade de segu-
rado”, diz Saraiva.

O autônomo que recolher 
em atraso após cumprir os 
requisitos da aposentadoria 
também terá essas contribui-
ções desconsideradas pelo 
INSS. Assim como recolhi-
mentos feitos após a morte 
do segurado. Também não é 
mais possível complementar 
o valor de contribuição para 
garantir a contagem do 
tempo, a carência e a qua-
lidade de segurado após ter 
cumprido os requisitos do be-
nefício, independentemente 
do mês de competência.

“O INSS vai aplicar essa 
portaria administrativa-
mente, mas penso que os 
efeitos dessa portaria po-
derão ser revertidos judi-
cialmente”, afirma a advo-
gada Priscila Simonato. “Vai 
prejudicar muitas pessoas”, 
avalia a especialista.

Agência Brasil 

O presidente da Petrobras, 
Joaquim Silva e Luna, disse, 
ontem (23), que a Petrobras 
não tem o monopólio no setor 
de combustíveis no Brasil 
desde 1997 e que, por isso, 
não é correto responsabilizar 
unicamente a estatal pelo au-
mento dos preços.

“Boa parte da sociedade 
está presa à Petrobras de 
ontem e não à de hoje. A afir-
mação de que a Petrobras é um 
monopólio não está correta. Ela 
compete livremente com ou-
tros atores do mercado”, disse 
durante audiência pública na 
Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE) do Senado.

Convidado para esclarecer 
as altas nos valores cobrados 
pelo diesel e a gasolina aos se-
nadores, Silva e Luna disse que 
a estatal responde por apenas 
uma fração dos preços do com-
bustível no Brasil. Ele lembrou 
aos senadores que empresas 
importadoras têm participação 
no mercado e na formação 
de preços. Entre exemplos de 
grandes importadoras de diesel 
e gasolina, ele citou Vibra, Ipi-
ranga, Raízen e a Atem.

“A Petrobras acompanha 
preços de mercado, resultado 
do equilíbrio entre oferta e de-
manda. A Petrobras reajusta 
os preços dos combustíveis ob-
servando os mercados externo 
e interno, competição entre 
produtores e importadores e a 
variação do preço no mercado 
mundial, observando se trata 
de fenômeno conjuntural ou 
estrutural”, argumentou.

Pandemia
Silva e Luna iniciou a 

exposição com um resumo 
do contexto internacional 
que afetou o preço do pe-
tróleo nos últimos dois anos. 
Ele lembrou que o preço do 
petróleo no mercado inter-
nacional, o PPI, preço de 

paridade de importação, não 
é a única variável que afeta 
os valores praticados pela 
empresa.

“A pandemia e o combate 
a ela nos colocaram em uma 
posição diferenciada. Ti-
vemos como consequência 
um choque de demanda ele-
vado, com uma oferta inferior 
à demanda. Como consequ-
ência, uma escalada muito 
grande do preço das com-
modities. [Além disso], uma 
crise hídrica e a desvalori-
zação do real em relação ao 
dólar”, ressaltou.

Ao declarar que a Petro-
bras chegou a ficar, sob sua 
gestão, 92 dias sem reajustar 
o valor do gás de cozinha, 85 
dias sem reajustar o diesel e 
56 dias sem alterar o preço 
da gasolina, o presidente da 
estatal foi criticado pelo se-
nador Omar Aziz (PSD-AM). 
“O salário do trabalhador 
brasileiro não é alterado a 
cada 90 dias, como o com-
bustível é hoje quase diaria-
mente. É uma brincadeira 
achar que se está fazendo 
um grande favor aos brasi-
leiros”, disse o senador.

Capacidade
Questionado pelo presidente 

da CAE, senador Otto Alencar 
(PSD-BA), sobre notícias de que 
as refinarias estariam operando 
abaixo da capacidade máxima, 
Silva e Luna disse que a média 
de produção das atuais 13 refi-
narias instaladas no país está 
em torno de 90%. Segundo o 
presidente da Petrobras, houve 
paradas programadas, por 
causa da COVID-19, que já foram 
concluídas. “Estamos vivendo 
hoje um momento de capacidade 
máxima, todas as refinarias fun-
cionando”, garantiu

Presidente da Petrobras, 
Joaquim Luna disse que 
estatal responde por 
uma fração dos preços

Agência Brasil

O presidente da 
Petrobras criticou a 
criação de um imposto 
sobre a exportação 
de petróleo cru, em 
debate no Senado, para 
capitalizar um fundo de 
equalização de preços dos 
combustíveis. “Eventual 
taxa para a exportação de 
óleo pode trazer prejuízos 
para o mercado”, avaliou, 

acrescentando que “preços 
artificiais” fragilizam o 
mercado.

Ainda na visão de 
Silva e Luna, no momento 
em que a estatal tenta 
vender parte das suas 
refinarias, uma possível 
taxação às exportações 
de petróleo bruto pelo 
Brasil poderia gerar 
insegurança jurídica 

e afastar investidores 
do país. Para ele, uma 
medida que poderia ser 
tomada no sentido de 
reduzir a volatilidade 
do preço dos derivados 
do petróleo no mercado 
interno seria a criação de 
um fundo estabilizador 
com os dividendos da 
Petrobras, que neste ano 
serão recorde.

Imposto sobre exportação é criticado 

Nicola Pamplona
Folhapress

Os portos brasileiros já 
sentem efeitos das mudanças 
climáticas e as perspectivas 
são de que as ameaças se 
agravem nos próximos anos, 
com impactos que podem gerar 
riscos para a operação e para 
a economia do país.

A conclusão é de estudo feito 
pela Antaq (Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários) em 
parceria com a GIZ, braço da 
Cooperação Alemã para o De-
senvolvimento Sustentável, com 
o objetivo de identificar os riscos 
e apontar medidas mitigadoras.

Segundo o estudo da 
agência, a principal ameaça 
está no risco de vendavais, que 

já afeta sete portos – entre eles 
o de Santos, o maior do país – e 
pode se tornar um problema 
futuro para outras nove insta-
lações na costa brasileira.

O risco de tempestades já 
afeta nove portos, mas não há 
previsão de mudanças signifi-
cativas no longo prazo. 

Em 11 dos 21 portos pesqui-
sados, há estimativa de que a 

elevação do nível dos oceanos 
gere riscos altos ou muito altos 
a partir de 2030.

“Os impactos nas operações 
portuárias em função da mu-
dança do clima já são uma rea-
lidade no Brasil, e, mantidas as 
condições atuais, há uma ten-
dência de piora neste cenário”, 
afirma o texto, divulgado nessa 
segunda-feira (22) pela Antaq.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,606 R$ 5,608 0,3041
Dólar Turismo R$ 5,633 R$ 5,76 0,1739
Euro R$ 6,312 R$ 6,313 0,5255
Libra Esterlina R$ 7,525 R$ 7,527 0,5746

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 320,55 
IBOVESPA (SP): 103.653,82 +1.531,45 (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 

24/11              0,3575 
25/11              0,3575 
26/11              0,3575 
27/11              0,3575 
28/11              0,3575 
29/11              0,3575 
30/11              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
24/11            0,5000
25/11            0,5000
26/11            0,5000
27/11            0,5000
28/11            0,5000
29/11            0,5000
30/11            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 23° 35º

São Paulo                  17º           26º

Brasília 19º 29º

Rio de Janeiro 19º  30º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   34°
Dourados      22°   36°
Corumbá                23°             34°
Maracaju                 22°             37°
Ponta Porã               21°             34°
Três Lagoas              23°            38°
Mundo Novo             23°   37°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.

Umidade relativa do ar
mín.: 31% máx.: 64%

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

Boa 
  Sorte

Lotofácil (N°2379)

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

Quina

1 6  1 9  3 6  5 4  5 9
(Nº5712)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                     0                                   0,00
QUADRA                     95                                  5.282,97
TERNO                    6.599                                                72,43
DUQUE               160.187                                                            2,98

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 6.700.000,00

(SORTEIO REALIZADO 22/11/2021)             (Concurso nº5711)
Quina

0 6   1 4   2 6   3 3   7 0

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

13  18  23  26  37  40 

02  37  38  43  47  49

(Nº2301)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

01 10 11 19 30 50 80

PORT. DE DESPORTOS/SPTime do 

(Nº1716)Timemania

LOTERIAS

(Nº534)Dia de Sorte

Mês da Sorte:  Abril
1 0  1 1  1 4  1 9  2 8  3 0  3 1

Rateio

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2378)(SORTEIO REALIZADO 22/11/2021)

15 acertos          1                 1.592.881,07
14 acertos   165                      2.024,19
13 acertos       7391                         25,00
12 acertos    104632           10,00
11 acertos       583093                                            5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2239) (Sorteio realizado 22/11/2021)

20 acertos           0                            0,00
19 acertos           4                         70.920,09
18 acertos      83                    2.136,15
17 acertos              690                                              256,95
16 acertos             4282                                                        41,40
15 acertos         19058                                                              9,30

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.600.000,00

11  13   19  22  27
28  49   53  56  63
65  66   71  76  77 
78  81   89  90  98
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Na quadraRio de Janeiro

Brasileirão

Tricolor recebe o Athletico-PR e espera repetir 
retrospecto que teve no fim do primeiro turno

No vôlei, Zé Roberto 
Guimarães consegue 
patrocínio após desabafo

Internacional consegue efeito suspensivo 
e Edenilson vai jogar contra o Fluminense  

Negacionistas do Bayern podem ter salário reduzido

São Paulo encara reta 
final contra adversários 
diretos para fugir do Z4

A CBF divulgou na 
segunda-feira os locais 
e as datas dos dois 
jogos que decidem o 
campeão da Copa do 
Brasil de 2021. Os duelos 
entre Athletico-PR e 
Atlético-MG acontecem 

em dezembro.
O primeiro confronto 

está marcado para o 
dia 12 e terá mando de 
campo do Galo. A partida 
acontece às 16h30 (de 
MS) no Mineirão, em Belo 
Horizonte.

A decisão fica para a 
Arena da Baixada, casa 
do Furacão. A partida de 
volta entre Athletico-PR  
e Atlético-MG em Curitiba 
será realizada no dia 15, 
às 20h30. (Com Gazeta 
Press)

Finais da Copa do Brasil têm horários definidos

Edenilson recebeu 
cartão vermelho 

em jogo com  
o Palmeiras

Imagem do 
treinamento do 
São Paulo, na 
segunda-feira

Premiere/Reprodução

Erico Leonan/saopaulofc

Brunno Carvalho
UOL/Folhapress

O São Paulo se prepara 
para uma sequência de jogos 
que definirá a permanência 
na elite do futebol brasileiro. 
Nas próximas quatro partidas, 
o time do Morumbi encara 
adversários diretos na briga 
contra o rebaixamento. E tem 
no retrospecto do primeiro 
turno a confiança para pensar 
em dias melhores.

À época comandado por 
Hernán Crespo, o São Paulo 
somou dez pontos – de 12 
possíveis – diante de Athletico, 
Sport, Juventude e Grêmio, 
rivais nas próximas quatro 
partidas. O ponto de otimismo 
é que apenas o jogo contra 
o Grêmio foi no Morumbi. 
Todos os outros foram como 
visitante. Agora, serão três 
partidas com o apoio da tor-
cida são-paulina, ao passo que 
os gremistas, por enquanto, 
jogam com os portões vazios, 
depois de liminar do STJD.

O São Paulo está na 14ª 
posição do Brasileirão com 
41 pontos, o mesmo número 
do Athletico, seu rival desta 
quarta-feira. às 20h30 (de 
MS). Uma vitória no Morumbi 
não apenas daria um respiro 
na luta contra o rebaixa-
mento como deixaria o rival 
paranaense, que vai para 
campo quatro dias depois 
da conquista da Copa Sul-
-Americana, em situação pior 
na tabela.

Rival do fim de semana, 
o Sport vive uma situação 
de completo desespero. A 
equipe já fez 34 partidas e 
soma apenas 33 pontos, seis 
a menos que o Juventude, 
primeiro time fora da zona 
de rebaixamento e que jogou 
33 jogos. Dependendo de uma 
combinação de resultados, o 
clube pernambucano pode ser 
rebaixado em caso de derrota 
no Morumbi.

Com os quatro rivais di-
retos pela frente, o São Paulo 
pode ter sua situação resol-

vida positivamente nas pró-
ximas duas rodadas. Vitórias 
contra Athletico e Sport em 
casa levariam a equipe aos 47 
pontos, dois a mais que os tra-
dicionais 45 pontos previstos 
pelos clubes para escaparem 
da segunda divisão.

Em entrevista coletiva re-
cente, o técnico Rogério Ceni 
alertou para a possibilidade 
de 45 pontos não serem sufi-
cientes neste ano para evitar 
a queda. Seria a repetição 
do Brasileirão de 2009, na 
única vez em que um time fez 
45 pontos e mesmo assim foi 
rebaixado: o Coritiba.

ÚLTIMOS JOGOS DO SÃO PAULO:
24/11 - São Paulo x Athletico  
 20h30
27/11 - São Paulo x Sport   
 20h30
2/12 - Grêmio x São Paulo
 19h
6/12 - São Paulo x Juventude  
 18h
9/12 - América-MG x São Paulo 
 20h30

UOL/Folhapress

O Internacional conseguiu 
efeito suspensivo que libera 
Edenilson da punição de dois 
jogos de suspensão imposta na 
segunda-feira (22), pelo STJD. 
Dessa forma, o meio-campista 
está liberado para enfrentar o 
Fluminense, amanhã (24), no 
Rio de Janeiro.

Edenilson tinha sido pu-
nido em razão da expulsão 
contra o Palmeiras. A libe-
ração vale até o julgamento 
do recurso no Pleno. Dessa 
forma, o jogador está apto a 
participar da partida contra 
os cariocas, pela 35ª rodada 
do Brasileirão, nesta quarta, 
às 20h30 (de MS).

Diego Aguirre tem dúvida 
no ataque e ainda não deve 
contar com o goleiro Daniel. 
O provável Inter tem: Mar-
celo Lomba; Saravia, Méndez, 
Cuesta e Moisés; Dourado, Lin-
doso, Edenilson, Taison e Pa-
trick; Yuri Alberto (Palacios).

Suspenso, volante desfalca o Tricolor
O volante André recebeu 

Carlos Petrocilo e Daniel E. de Castro
Folhapress

José Roberto Guimarães, 
67 anos, reuniu as joga-
doras na quadra e, em vez 
de dar início ao treino, pediu 
que os diretores de duas 
empresas abrissem aquela 
sessão com a tão esperada 
notícia. O Barueri Volleyball 
Club, após desabafo público 
do técnico, tem agora o pa-
trocínio de duas marcas do 
grupo Alelo.

Trata-se da Veloe, em-
presa especializada em 
soluções para mobilidade 
urbana, e o aplicativo de de-
livery Pede Pronto. “Quando 
recebi a notícia eu tive, e 
ainda tenho, a vontade de 
chorar. Preciso levantar as 
mãos e agradecer a Deus, 
porque a gente precisa disso 
[patrocínio] para sobre-
viver”, diz Zé Roberto. “Eu 
pedi que eles [executivos] 
dessem a notícia. Eu ficaria 
ainda mais emocionado na 
hora de anunciar, e eles 
estavam felizes demais. As 
jogadoras ficaram orgu-
lhosas, com a sensação de 
que estavam sendo olhadas. 
Com a sensação de que 
estão sendo valorizadas. Foi 
uma luz no fim do túnel.”

Apesar das dificuldades 
financeiras, o jovem elenco 
do Barueri, apelidado de 
“Chiquititas” pela torcida, 
terminou o Campeonato 
Paulista em segundo lugar, 
derrotado na decisão do 
título pelo Osasco. Na se-
mifinal, Barueri desbancou 
o então favorito Sesi. Após 
aquele confronto, no dia 12 
de outubro, Zé Roberto fez 
um desabafo que comoveu 
torcedores e a comunidade 
do voleibol. “Precisamos de 
ajuda e apoio para esse pro-
jeto tão bonito não morrer”, 
afirmou ainda em quadra, 

ao vivo no SporTV.
Ainda não é o suficiente 

para garantir a aquisição 
dos naming rights da equipe, 
que seguirá como Barueri na 
disputa da Superliga, e nem 
o patrocínio máster. A luta 
por novos parceiros con-
tinua, mas agora com mais 
tranquilidade. “É muito di-
fícil arrumar patrocinador 
máster neste período. Tudo 
é bem-vindo. Quem puder 
ajudar, independentemente 
do valor, o fato de agregar 
a marca é muito importante. 
Tem outras empresas que 
ficaram de estudar”, afirma 
Zé Roberto.

Projeto teve início em 2016
O projeto, que completou 

cinco anos em outubro, vi-
venciou pela primeira vez o 
risco de encarar uma tem-
porada sem aporte finan-
ceiro. Assim, o técnico da 
seleção brasileira feminina 
de vôlei se viu obrigado a 
utilizar recursos próprios 
para manutenção do Ba-
rueri Volleyball Club, ban-
cando salários das atletas 
e da comissão técnica.

Zé Roberto temia a possi-
bilidade de ter de dispensar 
as atletas e fechar as portas 
após a atual edição. Técnico 
tricampeão olímpico com a 
seleção brasileira (1992, 
2008 e 2012), ele conta com 
a ajuda da esposa Alcione 
e da filha Anna Carolina 
para liderar o time dentro e 
fora das quadras, na Região 
Metropolitana de São Paulo.

No centro de treinamento, 
o Sportville, construído pela 
família em Barueri, moram 
20 atletas desde as catego-
rias de base até o profis-
sional. O projeto também 
se compromete com a edu-
cação escolar das jovens e 
conta com a presença de 
psicólogos e fisioterapeutas.

o terceiro cartão amarelo na 
vitória do Fluminense por 2 
a 0 sobre o América-MG, do-
mingo (21). Com isso, o téc-
nico Marcão passa a ter um 
problema certo para escalar 
a equipe que irá enfrentar 
o Internacional, em um con-
fronto direto pela vaga na 
Libertadores.

Sem contar com a peça 
de contenção no meio-campo, 
o treinador tem como única 
opção para o setor Wellington. 
No entanto, também há a pos-
sibilidade dele optar por re-
cuar Martinelli e entrar com 

um time mais ofensivo na pró-
xima partida, pela 35ª rodada 
do Brasileirão.

Para piorar, esse pode não 
ser o único problema do co-
mandante. Luiz Henrique, 
que anotou o primeiro gol 
contra o Coelho, deixou o gra-
mado de maca aos 21 minutos 
da segunda etapa. E, no fim 
da partida, o zagueiro Nino 
sentiu muitas dores e precisou 
dar lugar para a entrada de 
Luccas Claro. Caso ele não 
tenha condições de jogo, esta 
mesma troca deve ser feita.

“O Luiz veio de um tempo 

inativo, mas entrou e entregou 
tudo no campo. A gente es-
pera que não seja nada de-
mais, que ele possa estar junto 
com a gente. O Nino terá de 
passar por uma avaliação mé-
dica para ver se aconteceu 
algo mais grave. Perdemos 
o André e vamos ver o que 
podemos fazer. Vamos olhar 
nosso adversário e saber que 
quem entrar vai entregar tudo, 
como o André entregou, para 
a gente trazer esses pontos 
importantes”, disse Marcão na 
coletiva após o jogo.

André vem sido um dos 
titulares mais regulares do 
time quando Marcão foi anun-
ciado como técnico até o fim 
do ano, em agosto deste ano. 
Desde então, ele ficou fora 
em apenas duas rodadas do 
torneio: na 21ª (empate por 
2 a 2 com o Cuiabá), quando 
também estava suspenso, e na 
32ª (vitória por 2 a 1 sobre o 
Palmeiras). Na primeira oca-
sião, Nonato foi titular, ao 
passo que na segunda Marcão 
escolheu Wellington para ini-
ciar a partida.

Um pequeno surto de coro-
navírus no Bayern de Munique 
(ALE) pode ter exposto uma 
crise que até então era tratada 
internamente pelo clube: o fato 
de alguns de seus jogadores não 
estarem vacinados. No domingo 
(21), quatro atletas da equipe 
foram colocados em quarentena 
após terem contato com um indi-
víduo infectado pelo coronavírus. 
São eles Serge Gnabry, Jamal Mu-
siala, Eric Maxim Choupo-Moting 
e Michael Cuisance.

Segundo o jornal alemão 
“Bild”, o quarteto e também 
Joshua Kimmich, meio-campista 

da equipe bávara, se recusaram 
a tomar a vacina contra a COVID-
19. Ainda segundo o jornal, os 
cinco também correm o risco de 
sofrer cortes nos seus salários 
por não estarem imunizados.

A Alemanha sofre uma nova 
onda de coronavírus nas últimas 
semanas e, na tentativa de conter 
o avanço da pandemia, o Estado 
da Baviera (onde fica a cidade 
de Munique) editou uma lei que 
permite que empresas cortem o 
salário de funcionários que se 
recusarem a tomar a vacina.

E o Bayern, segundo o “Bild”, 
está disposto a aplicar essa di-

retriz nos vencimentos de seus 
jogadores. De acordo com a 
regra, que passou a valer em 
1º de novembro, o corte deve 
ser proporcional ao tempo em 
que os funcionários precisarem 
cumprir quarentena. 

Dos cinco nomes do Bayern 
que não teriam tomado a va-
cina, todos já precisaram ser 
“quarentenados” desde que a 
nova lei passou a valer. Gnabry, 
Musiala e Choupo-Moting estão 
em seu segundo isolamento 
neste mês, por terem tido con-
tato com alguém infectado. Cui-
sance e Kimmich foram afas-

tados do elenco uma vez. Este 
último, aliás, já declarou publi-
camente não ter se vacinado.

O jogador segue o argumento 
usado por outras estrelas do es-
porte mundial, como o jogador 
de futebol americano Aaron 
Rodgers, e alega não saber se 
a vacina pode ter efeitos cola-
terais a longo prazo – mesmo 
os imunizantes tendo eficácia 
comprovada. Ainda segundo o 
“Bild”, os atletas do Bayern de 
Munique consideram entrar na 
Justiça contra o clube caso a 
redução salarial se concretize. 
(UOL/Folhapress)

Alemanha
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A reta final da Copa Verde 2021 chegou, e o pontapé 
inicial nas semifinais é dado nesta quarta-feira (24), 
quando o Vila Nova-GO recebe o Nova Mutum-MT, em 
Goiânia, às 18h30 (de MS). Vale lembrar que o time 
goianiense eliminou o Aquidauanense nas quartas de 
final. Já o representante de Mato Grosso surpreendeu o 
Brasiliense. Do outro lado da chave, o mata-mata começa 
no dia 1º de dezembro, às 19h, em Belém, data em que 
o Paysandu mede forças com a equipe que se classificar 
no duelo entre Manaus e Remo. Estes times decidem 
a classificação hoje, às 19h30, no Pará. Na ida, houve 
empate por 1 a 1 na Arena da Amazônia. Os confrontos 
derradeiros, que definem os finalistas, estão agendados 
para os dias 2 e 4 de dezembro. (LS, com CBF)

O Goiás está de volta à Série 
A do Campeonato Brasileiro. 
O clube esmeraldino garantiu 
o retorno à elite do futebol 
nacional com uma rodada de 
antecedência após vitória por 2 
a 0 sobre Guarani na segunda-
feira (22), no Estádio Brinco 
de Ouro, em Campinas (SP). 
Elvis e Nicolas marcam os gols 
do triunfo. Com o resultado, 
o time goiano chegou a 64 

pontos e não pode mais ser alcançado pelas equipes fora do 
G4 da Série B – o quinto colocado é o CRB, com 60 pontos. 
O Guarani, por sua vez, seguiu com 59, a dois do Avaí, em 
quarto. Menos de um ano após a queda, o Goiás se junta a 
Botafogo e Coritiba, entre os times que já asseguraram o 
acesso. Avaí, CRB, CSA e Guarani ainda sonham com uma 
vaga na última rodada, que será disputada entre quinta-feira 
(25) e domingo (28). (UOL/Folhapress)

Semifinais da Copa Verde começam hoje

Em menos de um ano, Goiás retorna à Série A

Futebol feminino terá mais torneios adultos

Cruzeiro oferece ‘tudo’ por Alexandre Mattos

11h30
FOX Spotts - Europa League: 
Spartak Moscow x Napoli 

13h45
TNT -  Liga dos Campeões: Besiktas 
x Ajax 
Space - Liga dos Campeões: Inter 
de Milão x Shakhtar Donetsk 

15h45
FOX Sports - Campeonato Inglês 
Série B: Bristol City x Stoke City

16h
TNT - Liga dos Campeões: 
Manchester City x PSG 

20h30
Premiere - Brasileiro: Fluminense x 
Internacional 
Globo e Premiere -  Brasileiro: São 
Paulo x Athletico-PR
ESPN BR - Argentino: 
Independiente x Boca Juniors 
ESPN - NBA: Brooklyn Nets x 
Boston Celtics 

23h
ESPN - NBA: Philadelphia 76ers x 
Golden State Warriors

Veja na TV Às 16h, no Space, Atlético Madrid x Milan, 
pela Liga dos Campeões 
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Destaques do 
atletismo e do 
vôlei de praia 
acreditam que 
cenário ‘dá 
para melhorar’

Um grupo de 22 atletas, 
das seleções de ginástica 
artística e handebol 
feminino, embarcou 
domingo (21) para a 
Colômbia, onde, segundo 
o COB (Comitê Olímpico 
do Brasil), inicia sua 
participação na primeira 
missão do ciclo olímpico 
Paris 2024.

“O Pan Júnior marca 
o início deste novo ciclo 
e representa também 
uma oportunidade 
de classificação em 
modalidades individuais 
para Santiago 2023. 
Fora isso, a maioria 
destes jovens vai 
poder vivenciar o que 
é uma Missão do COB 
e entender como tudo 
funciona, o que acaba 
ajudando quando forem 
participar de missões 
maiores”, afirmou o vice-
presidente do COB e chefe 
de Missão em Cali 2021, 
Marco La Porta.

Ginástica e handebol foram primeiros a desembarcar

Atletas de MS são 
menos de 2% da 
delegação nacional
no Pan Júnior 2021

Luciano Shakihama

De um universo de 358 
atletas do país que partici-
parão dos Jogos Pan-Ameri-
canos Júnior Cali 2021 – ce-
rimônia de abertura acontece 
amanhã (25) – apenas seis co-
meçaram a carreira em Mato 
Grosso do Sul, menos de 2% 
do contingente de brasileiros 
com até 22 anos que buscarão 
medalhas na Colômbia, até 
o dia 5 de dezembro. Os 
organizadores esperam pelo 
menos 3.500 competidores de 
41 países.                                          

Bruna Vieira faz parte do 
sexteto nascido no Estado. 
Destaque do lançamento de 
dardo, a atleta de 19 anos 
lamenta a pouca presença 
de sul-mato-grossenses na 
lista. “Me sinto triste porque 
queria muito que tivesse mais 
gente de Mato Grosso do Sul, 
do atletismo, porque eu sei 
que tem muito atleta bom. É 
falta de investimento, mesmo, 
de ter um projeto melhor de 
treinamento”, disse à repor-
tagem, na sexta-feira (19). 
Ela cita como positivo o pro-
grama Bolsa Atleta estadual, 
“que incentiva muitos atletas 
a continuar”.

Bruna, que antes de se 
dedicar exclusivamente ao 
lançamento de dardo dividia 
os treinos com o handebol, 
sugere, por exemplo, um pro-
jeto que beneficiasse os trei-
nadores, com cursos e reci-
clagens, que abrangesse os 
treinamentos desde a base 
até a carreira profissional, 
para diminuir a diferença aos 

Jamundí – Judô
De 26 a 28/11
Alexia Vitória Nascimento

Cali – Natação
De 26 a 30/11
Guilherme Sperandio

Cali – Atletismo (lanç. dardo)
De 30/11 a 4/12 
Bruna Vieira de Jesus

Cali – Vôlei de praia
De 30/11 a 4/12
Victoria Lopes Pereira Tosta

Cali – Wrestling
De 1 a 4/12
Pedro Silva e Assíria Silva              

As meninas do 
handebol são as 
primeiras a entrarem em 
ação. Antes mesmo da 
Cerimônia de Abertura, 
marcada para amanhã 
(25), a seleção feminina 
enfrentaria Cuba, na 
noite de ontem. Já as 
competições de ginástica 
artística, que começam 
sexta-feira, terão um 

atrativo a mais: os 
campeões do individual 
geral no masculino e no 
feminino terão direito 
a vagas na próxima 
edição do Pan adulto, em 
Santiago 2023. 

A oportunidade de 
classificação de atletas 
para o Pan de Santiago é 
um dos objetivos do COB 
para Cali 2021. Entre as 

38 modalidades em que 
o Brasil está inscrito, 
somente três não são 
classificatórias para o 
evento na capital chilena: 
esgrima, handebol e 
nado artístico.  Além da 
cidade-sede, as disputas 
do Pan Júnior ocorrerão 
em Buga, Palmira, Yumbo, 
Jamundí, Calima e 
Barranquilla.

subir ao pódio. “Com certeza o 
Brasil é favorito, sempre teve 
a base muito forte, o adulto 
muito forte. A gente tem de 
ir e jogar o que a gente sabe 
que o pódio vem com certeza”, 
receita a brasileira.  

MS no Pan 2021, 
onde e quando:

Bruna Vieira diz 
haver talentos, 
e receita 
mais estrutura 
para treinos

Vic sugere mais 
iniciativas em escolas 
e mais campeonatos
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Cidade de 
Cali receberá 
delegações de 
41 países para 
evento inédito
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O Cruzeiro já pensa em 2022. Embora tenha mais uma 
partida pela temporada de 2021, o foco da diretoria celeste já 
está no que fazer para tirar o clube da Série B do Brasileiro. 
O primeiro passo é entregar o futebol do clube para um 
profissional capacitado. É exatamente isso o que foi oferecido 
a Alexandre Mattos: o controle total do futebol. Caso aceite a 
oferta, seriam de Mattos todas as definições relacionadas ao 
futebol. A promessa feita é de interferência zero no trabalho 
dele. Como se diz em Minas Gerais, Alexandre Mattos receberia 
o Cruzeiro de porteira fechada. Saídas e chegadas passariam 
pelo crivo do dirigente. Inclusive a permanência do técnico 
Vanderlei Luxemburgo. (Victor Martins/Folhapress)

A CBF publicou na segunda-feira (22) o calendário das com-
petições femininas para a temporada de 2022. A novidade do ano 
será o aumento dos campeonatos adultos, que passa de duas dis-
putas para quatro. A SuperCopa do Brasil abrirá o calendário de 
2022. O campeonato que conta com oito clubes seguirá o formato 
mata-mata e tem o início previsto para o dia 6 de fevereiro, com a 
decisão marcada para o dia 13 de fevereiro. Os confrontos serão 
definidos por meio de sorteio a ser realizado pela Diretoria de 
Competições da CBF. O Brasileirão Feminino Neonergia seguirá 
com 16 equipes. O início previsto da competição é no dia 6 de 
março e a final, planejada para o dia 25 de setembro. (Da CBF)

principais centros. “A gente 
precisa dar uma evoluída”, 
afirma a atleta, que deve em-
barcar para a Colômbia daqui 
a uma semana.  Assim como os 
irmãos Pedro e Assíria Silva, 
do wrestling, e Alexia Nasci-
mento, no judô, ela segue com 
os treinos em Campo Grande 
e ainda não teve de trocar o 
Estado para seguir carreira 
em um centro maior.

Outra representante de 
Mato Grosso do Sul que es-
tará em Cali é Victoria Lopes, 
uma das melhores jogadoras 
do vôlei de praia nacional, 
e acredita que é possível o 
Estado ganhar mais espaço. 
“Dá para melhorar, sim, tendo 
mais campeonatos para o 
pessoal, mais iniciativas das 
escolas, para elas poderem 
fazer alguns eventos, para 
chamar esses atletas”, falou 
à reportagem, também por 
meio de mensagem de voz, na 
sexta-feira (19). 

A atleta do vôlei de praia 
tem embarque previsto para 
a Colômbia já no sábado. Aos 
22 anos, nascida em Ivinhema 
e revelada em Três Lagoas, 
Vic já mora e treina há vários 
anos em Aracaju (SE). “Acre-
dito que dá para melhorar e 
espero que melhore, porque 
é muito legal ter atletas do 
Estado participando de jogos 
tão importantes como este”, 
acrescentou.  Outro valor sul-
-mato-grossense que está fora 
de Mato Grosso do Sul é o 
nadador Guilherme Sperandio, 
que atualmente mora e se 
prepara para as competições 
no Rio de Janeriro.

Chances de pódio
Na primeira edição do 

evento, Bruna Vieira não com-
petirá com 100% de suas con-
dições. No início de setembro, 
em Bragança Paulista (SP), 
subiu ao pódio no Brasileiro 
Sub-23 de Atletismo. “Eu es-
tava meio lesionada. foi até 
uma surpresa ter feito 44 (me-
tros). Mas a minha melhor 
marca, que eu me garanti no 
Pan, foi o Sub-20, que lancei 

48 metros”, diz a atleta do 
lançamento de dardo.

Uma lesão no cotovelo, 
rompimento parcial do tendão 
ulnar, prejudica a preparação.  

A sua expectativa inicial 
era de, no Pan Júnior, al-
cançar 50 metros. “Porém, 
estou um pouco parada, ma-
chucada, esse ano foi bem 
difícil para mim, mas vou me 
esforçar”, afirma a campo-
-grandense que defende a 
Adac-MS. 

Victoria chega otimista 
para disputar o ouro no vôlei 
de praia. Em boa fase – ao 
lado de Tainá (SE) – foi quarto 
lugar na etapa mundial de 
Itapema (SC), disputada este 
mês. Nas areias colombianas, 
sua parceira será Thainara 
Oliveira (RN). 

“As expectativas são 
sempre as melhores, é a pri-
meira vez de um Pan Sub-23, 
estou muito animada”, disse 
Vic, ainda na sexta-feira (19).  
A sul-mato-grossense ressalta 
a força do país na modalidade 
para admitir que o objetivo é 



Malikah Shabazz, 56 anos, 
filha do ativista Malcom X, 
um dos maiores expoentes da 
luta contra o racismo, foi en-
contrada morta na segunda-
-feira (22) em sua casa no 
Brooklyn, em Nova York, se-
gundo informações da polícia 
à imprensa local.

O Departamento de Polícia 
de Nova York disse que ela foi 
encontrada inconsciente pela 
filha. Segundo os agentes, 
a morte parece ter sido por 
causas naturais, mas uma 
autópsia será realizada para 
esclarecer.

Bernice King, filha do líder 
do movimento dos direitos civis 
Martin Luther King Jr., disse 
estar “profundamente triste” 
com a morte de Malikah. “Meu 
coração está com a família 
dela, os descendentes da dra. 
Betty Shabazz e Malcolm X. A 
dra. Shabazz estava grávida de 
Malikah e de sua irmã gêmea, 
Malaak, quando o irmão Mal-
colm foi assassinado. Fique 
em paz, Malikah”, acrescentou 
Bernice.

Na quinta-feira (18), a Jus-
tiça de Nova York absolveu 
dois homens condenados pelo 
assassinato em 1965 de Mal-
colm X. Ao chamar o caso 
de “falha da justiça”, a juíza 

da Suprema Corte de Nova 
York Ellen Biben anulou a con-
denação de Muhammad Aziz, 
conhecido como “Norman 3X 
Butler”, que aos 83 anos estava 
presente no tribunal, e Khalil 
Islam, vulgo “Thomas 15X Jo-
hnson”, que morreu em 2009.

Malcolm X foi morto em 21 
de fevereiro de 1965, quando 
pisou na tribuna do Au-
dubon Ballroom, no Harlem. 
Muhammad Aziz e Khalil 
Islam, que passaram mais 
de duas décadas na prisão, 
sempre alegaram inocência. O 
terceiro condenado pela morte, 
Mujahid Abdul Halim, ou “Tal-
madge X Hayer”, reconheceu 
ter feito o disparo e sempre 
defendeu que Aziz e Islam não 
estavam envolvidos.

Na época de seu assassi-
nato, Malcolm X, de 39 anos, 
uma figura radical do movi-
mento negro acusada por seus 
detratores de incitar a violência 
e o separatismo, havia deixado 
a Nação do Islã e abraçado um 
discurso mais moderado. Ele 
era ameaçado por membros de 
seu antigo grupo e sua casa no 
bairro nova-iorquino de Queens 
havia sido alvo de um ataque 
alguns dias antes.

O assassinato de Malcolm 
X abalou os Estados Unidos 
e simbolizou as tensões po-
líticas e sociais no país nos 
anos de 1960, marcadas 
também pelo assassinato do 
presidente John F. Kennedy 
em 1963 e de Luther King, em 
1968. (UOL/Folhapress)
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Desastre

Peng Shuai

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores pede que pessoas parem de exagerar o caso de ‘maneira maliciosa’

Malikah Shabazz, filha de Malcom X, 
é encontrada morta em Nova York

Acidente de ônibus mata pelo menos cinco crianças na Bulgária

China diz que caso de tenista foi politizado

Ônibus de turismo saiu 
da Macedônia e tinha 
como destino a Turquia

Tenista chinesa é 
ex-número 1 do 
mundo nas duplas

Wolverine Update/Reprodução
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 O porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores da 
China criticou ontem (23) o 
que chamou de “politização” 
do caso da estrela do tênis Peng 
Shuai, na primeira manifes-
tação pública do regime sobre 
as acusações feitas pela atleta 
de ter sido assediada sexual-
mente por um ex-dirigente do 
regime comunista.

Questionado em uma entre-
vista coletiva sobre o impacto 
da polêmica para a imagem da 
China, o porta-voz do minis-
tério, Zhao Lijian, respondeu 
de maneira breve. “Este não 
é um assunto diplomático”, 
disse. “Espero que certas pes-
soas parem de exagerar de 
maneira maliciosa, de poli-
tizar o tema”, afirmou, sem ex-
plicar a que pessoas se referia 
em suas declarações.

O paradeiro de Peng, ex-
-número 1 do mundo no ranking 
de duplas, tornou-se uma pre-
ocupação internacional por 
quase três semanas depois que 
ela postou uma mensagem nas 
redes sociais afirmando que o 
ex-vice-premiê da China Zhang 
Gaoli a havia agredido sexual-
mente. Ela reapareceu no fim 
de semana em Pequim e fez 
uma videochamada com o pre-
sidente do COI (Comitê Olímpico 
Internacional), Thomas Bach, 

Assim como no caso 
de Peng, as redes sociais 
costumam ser o principal 
canal de exposição 
das denúncias, pois a 
imprensa local em geral 
não cobre o tema. Ainda 
assim, discussões nos 
espaços on-line não fogem 
dos olhos do governo, que 
vigia a internet no país. 

Para isso, criou-se uma 
série de leis e ferramentas 
digitais de bloqueio, como 
parte de uma política 
aprimorada desde os anos 
de 1990. As empresas do 
mercado digital do país 

são obrigadas a fiscalizar 
e restringir a atividade 
dos usuários, sob pena  
de perderem o direito  
de operar. Quem violar  
as regras pode ser 
multado e preso.

O controle da internet 
é parte da política de 
censura do Partido 
Comunista Chinês, que 
veta também a circulação 
de notícias e informações 
que desagradem ao 
governo ou que, na visão 
do regime, possam gerar 
problemas para  
a sociedade. 

Internet é principal canal de denúncia

Carlos Santos Neves
RTP

Pelo menos 45 pessoas, entre 
as quais cinco crianças, mor-
reram, nessa terça-feira (23), 
num acidente com um ônibus 
perto de Bosnek, localidade 
búlgara a cerca de 40 km ao 
sul de Sófia, capital do país. 
Sete dos passageiros do veí-
culo, duas mulheres e cinco 

homens, foram transportados 
para um hospital. A causa do 
desastre está sendo apurada.

O veículo, que se incen-
diou, transportava pessoas da 
Macedônia do Norte e da Al-
bânia, entre elas pelo menos 12 
crianças. Ele partiu de Istambul, 
na Turquia, e ia para Skopje, na 
Macedônia do Norte. No início da 
manhã, as nacionalidades das 
vítimas ainda estavam sendo 

apuradas pela polícia búlgara. 
Recentemente, a estrada 

havia sido alvo de obras finan-
ciadas por fundos comunitários. 
A Bulgária é um estado-membro 
da União Europeia desde 2007. O 
último desastre rodoviário grave 
em território búlgaro aconteceu 
em agosto de 2018, quando um 
acidente matou 17 turistas. Esse 
veículo regressava para Sófia 
após uma viagem a um mos-

teiro numa região montanhosa 
ao norte da capital.

A Bulgária, país de 6,9 milhões 
de habitantes, registrou, em 2019, 
628 mortes nas estradas. Em 
2020, morreram 463 pessoas em 
acidentes rodoviários. O mau 
estado generalizado das estradas 
está na base de grande parte 
dos acidentes, cujo número está 
entre os mais elevados da União 
Europeia.  (Com Ag. Brasil)

no domingo (21), mas a WTA 
(Associação de Tênis Feminino, 
na sigla em inglês) disse que isso 
não abordou ou aliviou as preo-
cupações sobre seu bem-estar.

O pesquisador Alkan Akad, 
da Anistia Internacional para a 
China, também disse à agência 
de notícias Reuters que a vi-
deochamada fez pouco para 
diminuir os temores sobre o 
bem-estar de Peng e que o COI 
estava entrando em “águas peri-
gosas”. A preocupação em torno 
da situação da atleta e a inter-
venção do COI também acon-

tecem num momento em que 
grupos de direitos humanos e o 
presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, sugerem um boicote 
às próximas Olimpíadas de In-
verno, que serão disputadas em 
fevereiro, na capital chinesa.

Caso teve origem no dia 2
Em 2 de novembro, Peng 

postou na mídia social chi-
nesa Weibo que Zhang a havia 
forçado a fazer sexo e mais 
tarde eles tiveram um relacio-
namento consensual intermi-
tente. A postagem foi excluída 

logo após sua publicação.
Segundo uma captura de 

tela da conta verificada de 
Peng, a tenista afirmou que 
Zhang Gaoli, que fez parte do 
Comitê Permanente do Poli-
tburo, órgão que representa 
a cúpula do PC Chinês, a co-
agiu a fazer sexo e que, de-
pois, eles tiveram uma relação 
consensual intermitente. Na 
mensagem, a esportista dizia 
não ter evidências que sus-
tentassem suas alegações. A 
publicação foi excluída, mas 
reproduções da denúncia 

foram compartilhadas em ou-
tras redes sociais.

Zhang, hoje com 75 anos, 
foi vice-premiê da China entre 
2013 e 2018. Ele também foi 
secretário do partido na pro-
víncia de Shandong e integrou 
o Comitê Permanente do Polit-
buro entre 2012 e 2017.

Peng, por sua vez, liderou o 
ranking mundial de duplas em 
2014, tornando-se a primeira 
tenista chinesa a alcançar o 
topo da lista, após conquistar os 
torneios de Wimbledon em 2013 
e Roland Garros em 2014, ambos 

ao lado da taiwanesa Hsieh Su-
-wei. Ela também representou 
a China nos Jogos Olímpicos de 
Pequim, em 2008, de Londres em 
2012, e do Rio, em 2016.

Por anos, casos de assédio 
e abuso sexuais raramente 
foram abordados publica-
mente na China. O cenário 
mudou em 2018, quando o 
movimento #MeToo chegou ao 
país, após uma estudante uni-
versitária acusar um professor 
de assédio. O episódio chamou 
a atenção de ONGs, imprensa 
e outros setores.

Twitter/Reprodução

Suspeita é de que morte 
de Malikah Shabazz foi 
por motivos naturais
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COVID Educação

Município foi 
palco de um 
projeto inédito 
de vacinação 
em massa,  
com doses  
da CoronaVac

Casos triplicam em Serrana 
(SP) com volta à normalidade

Aumenta interesse de 
estudantes por Ensino 
Superior, diz pesquisa

SP vai às escolas para acelerar 
vacinação de adolescentes

Marcelo Toledo
Folhapress

Cidade escolhida para 
sediar o projeto inédito de 
vacinação em massa do Ins-
tituto Butantan, Serrana, 
na Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto, interior pau-
lista, viu o total de casos de 
COVID-19 triplicar em ou-
tubro e apresentar uma pre-
ocupante alta em novembro. 
As mortes em decorrência 
de complicações da doença, 
porém, estão estáveis.

A volta à normalidade 
é o principal motivo apon-
tado pela prefeitura para o 
aumento de casos do novo 
coronavírus no município, 
que projeta vacinar toda a 
população acima de 18 anos 
com a dose de reforço em até 
três semanas.

O chamado projeto S do 
Butantan consiste em ana-
lisar o impacto e a eficácia 
da vacinação na redução de 
casos do novo coronavírus e 
no controle da pandemia. Os 
participantes serão acompa-
nhados por um ano.

Com a vacinação em 
massa iniciada em fevereiro 
com a CoronaVac, Serrana 
viu os casos da doença ca-
írem a partir de abril, mês 
em que foi concluída a apli-
cação das duas doses do 
imunizante nos moradores. 
Naquele mês, foram 235 
casos da doença, ante 692 
no mês anterior.

No auge da segunda 
onda, março tinha regis-
trado 18 mortes na cidade 
de 46 mil habitantes, pior 
mês da pandemia, número 
que caiu para 8 no mês 
seguinte e que tem apresen-
tado redução gradual.

Foram sete mortes em 
maio, seis em junho, duas 
em julho, sete em agosto, 
quatro em setembro, três em 
outubro e duas neste mês, 
até sexta-feira (19).

Já em relação aos casos 

Mariana Tokarnia
Agência Brasil

O Enem (Exame Nacional 
do Ensino Médio) 2021, assim 
como o Enem 2020, tem uma 
série de medidas de segu-
rança contra a COVID-19. As 
provas começaram a ser apli-
cadas no último domingo (21) 
e quem apresentou algum 
sintoma poderá pedir para 
participar da reaplicação do 
exame. O mesmo vale para 
quem apresentar sintomas 
da doença até o segundo 
dia de prova, no próximo 
domingo (28).

A reaplicação será nos 
dias 9 e 16 de janeiro de 2022, 
mesma data da aplicação 
do exame para Pessoas Pri-
vadas de Liberdade ou sob 
medida socioeducativa que 
inclua privação de liberdade 
(Enem PPL 2021) e para os 
participantes isentos da taxa 
de inscrição em 2020, que por 
decisão do STF (Supremo 
Tribunal Federal) tiveram 
nova oportunidade de ins-
crição no Enem.

A reaplicação deverá ser 
solicitada na Página do Par-
ticipante, entre 29 de no-
vembro e 3 de dezembro, 
junto com a documentação 
que comprove a condição de 
saúde do inscrito.

A documentação deve apre-
sentar o nome completo do 

participante, o diagnóstico 
com a descrição da condição 
de saúde do inscrito e o có-
digo correspondente à Classi-
ficação Internacional de Do-
enças (CID 10). O documento 
deve estar legível e constar a 
assinatura e a identificação do 
profissional competente, com 
respectivo registro do CRM 
(Conselho Regional de Medi-
cina), do Ministério da Saúde, 
ou de órgão competente.

Segundo o Inep (Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira), tem direito a re-
aplicação o participante 
que apresentar sintoma de 
COVID-19 na semana que 
antecede o primeiro ou o 
segundo dia do exame. A 
mesma orientação serve para 
quem estiver com alguma das 
outras doenças infectocon-
tagiosas listadas nos editais 
do Enem impresso e digital: 
tuberculose, coqueluche, dif-
teria, doença invasiva por 
Haemophilus influenza, do-
ença meningocócica e outras 
meningites, varíola, influenza 
humana A e B, poliomielite 
por poliovírus selvagem, sa-
rampo, rubéola e varicela.

O Inep analisará a docu-
mentação comprobatória das 
condições dos participantes. 
Quem tiver a documentação 
aprovada terá a participação 
garantida na reaplicação.

Fábio Pescarini e Luca Castilho

A cidade de São Paulo 
vai às escolas para 
vacinar adolescentes 
e tentar acelerar a 
imunização de jovens 
de 12 a 17 anos contra a 
COVID-19.

A estratégia foi 
discutida em reunião 
na tarde da última 
segunda-feira (23), na 
Secretaria Municipal 
de Saúde, para que 
os adolescentes 
completem o ciclo de 
vacinação.

Segundo boletim 
divulgado pela pasta 
na segunda, apenas 
36,3% dos menores de 
idade voltaram aos 
postos para tomar a 
segunda dose.

De acordo com o 
próprio documento, 
105% do público 
esperado entre 12 e 17 
anos foi imunizado 
com a primeira dose. 
Entretanto, quase 585 
mil adolescentes, que 
já poderiam estar 
com o ciclo completo 
de vacinação na 
cidade de São Paulo, 
ainda não tomaram a 
segunda dose.

Atualmente, 
a vacinação aos 
domingos é feita em 
parques públicos 
para tentar atrair o 
público mais jovem, 
mas isso não tem sido 
suficiente.

Segundo o secretário 
municipal de Saúde, 
Edson Aparecido, a 
vacinação nas escolas 
deverá ocorrer em 

dois dias por semana 
para que pais possam 
se organizar a fim 
de acompanhar os 
filhos ou mandar 
uma autorização. Os 
detalhes da logística 
da vacinação nos 
colégios ainda não 
foram informados pela 
pasta.

“As escolas também 
precisam se planejar, 
assim como as equipes 
dos postos de saúde”, 
disse Aparecido.

Adolescentes de 12 a 
17 anos podem receber 
apenas doses do 
imunizante da Pfizer 
contra a COVID-19, que 
inicialmente tinha a 
aplicação da segunda 
dose após 12 semanas. 
Porém, a Secretaria 
Municipal de Saúde 
anunciou no dia 24 de 
setembro a redução 
desse intervalo para 
oito semanas, ou seja, 
56 dias. E na semana 
passada, o governo 
federal reduziu o 
intervalo para 21 
dias.

A secretaria tem 
dito que as mudanças 
nas datas podem ter 
confundido pais e 
adolescentes. Isso 
porque o cartão de 
vacinação aponta 
o retorno para 12 
semanas. Ainda 
assim, todos os jovens 
a partir de 12 anos 
já poderiam ter 
concluído o ciclo de 
vacinação a partir de 
6 de fevereiro, mesmo 
com o prazo mais 
longo.

confirmados, após a forte 
queda os números seguiram 
estáveis até setembro, mês 
em que foram computados 
179 registros.

Escalada dos casos
Outubro, porém, viu o 

total de casos mais do que 
triplicar e chegar a 563, 
cenário que se repete em 
novembro, com 449 registros 
até a última semana – se a 
média for mantida, superará 
outubro.

“Avalio como a volta à 
normalidade da população. 
As pessoas reduziram a pro-
teção, passaram a ir mais a 
festas e a terem encontros 
sociais, tudo contribuiu. O 
vírus não acabou”, disse o 
prefeito Léo Capitelli (MDB).

Segundo ele, as vacinas 
aplicadas pelo Butantan con-
tribuíram para segurar os 
casos graves e mortes em 
decorrência da doença, cum-
prindo o papel para o qual a 
CoronaVac foi desenvolvida.

“Não fosse a vacina, esta-
ríamos muito complicados”, 
citando que a dose de re-
forço, que já foi aplicada 
na população acima de 60 
anos e nos profissionais da 
saúde e da educação, tem 
dado resultado.

Dados da Secretaria de  
Saúde mostram que a inci-
dência de casos novos entre 
pessoas com 60 anos ou 
mais é ínfima.

A dose de reforço está 
sendo aplicada com as 
vacinas disponíveis, não 
necessariamente com a 
CoronaVac, que norteou 
todo o estudo do Butantan  
no município, de acordo com 
o prefeito.

Como toda a população 
com mais de 18 anos recebeu 
as duas doses da CoronaVac 
até o início de abril – ou seja, 
há sete meses –, todos estão 
aptos a serem imunizados 
com a dose de reforço, que 
começou a ser aplicada nos 
moradores com idades entre 
18 e 59 anos nessa segunda-
-feira (22), sem escalona-
mento por faixa etária.

A expectativa é de que a 
imunização seja concluída 
em até três semanas.

Há oito moradores da ci-
dade internados em hospi-
tais da cidade e da região em 
tratamento contra a COVID-
19, nenhum em UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva), 
segundo a prefeitura.

Panorama da região

Desde o início da pan-
demia, Serrana confirmou 
5.852 casos do novo corona-
vírus, com 117 mortes. Na 
semana em que a vacinação 
em massa teve início, eram 
2.470 casos, com 57 óbitos.

A alta incidência da doença 
nos primeiros meses da pan-
demia motivou o Butantan a es-
colher a cidade para o estudo.

O instituto dividiu 27.160 
moradores da cidade (equi-
valentes a 95,7% da popu-

lação adulta) em quatro 
grupos: verde, amarelo, 
cinza e azul. Cada um deles 
recebeu a vacina com uma 
semana de diferença. Após 
o último grupo receber a 
primeira dose, a aplicação 
da segunda dose no primeiro 
grupo teve início.

Conforme o Butantan, 
entre os resultados positivos 
do projeto estão as reduções 
de hospitalizações, mortes e 
casos da COVID-19.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Levantamento encomen-
dado por instituições privadas 
do setor de educação superior 
indica que o interesse das 
pessoas em investir em gra-
duação está retornando. De 
acordo com a pesquisa, feita 
pela Abmes (Associação Bra-
sileira de Mantenedoras de 
Ensino Superior) em parceria 
com a Educa Insights, 63% 
dos entrevistados declararam 
planejar o início da faculdade 
no primeiro semestre de 2022. 
Em novembro de 2020, apenas 
38% tinham intenção de se ma-
tricular no semestre seguinte.

A 5ª edição do levanta-
mento Observatório da Edu-
cação Superior: Perspectivas 
para 2022 identificou também 
aumento do interesse dos uni-
versitários por um modelo hí-
brido, com aulas presenciais 
e a distância.

Segundo a pesquisa, na 
avaliação dos alunos apenas 
45% da carga horária dos 
cursos deveriam ser dedicadas 
às aulas presenciais tradi-
cionais, e o restante deveria 
ser ministrado no formato 
híbrido, o que inclui aulas 
remotas (16%); conteúdos di-
gitais (16%); ou mesmo por 
trabalhos práticos em comu-
nidades ou empresas (23%).

De acordo com a Abmes, 
esses números refletem que 
o estudante quer um modelo 
que combine duas ou mais 
formas de ensinar e aprender, 
o que pode, inclusive, resultar 
em queda entre 30 e 40% do 
valor cobrado nas mensali-
dades das instituições pri-
vadas, uma vez que a maior 
parte delas já desembolsou 
os investimentos tecnológicos 
necessários quando tiveram 
de se adaptar às necessi-
dades de atividades remotas 
durante a pandemia.

Segundo o presidente da 
Abmes, Celso Niskier, “não há 
mais investimento tecnológico 
a ser feito, para se adaptar ao 
novo modelo”. Niskier explica 
que os investimentos que já 
foram feitos resultarão em 
preços mais acessíveis, de 
forma a amenizar a principal 
dificuldade do jovem que de-
seja cursar o Ensino Superior: 
a questão financeira.

“O investimento inicial [em 
tecnologias que possibilitam o 
ensino remoto] é amortizado 
ao longo do tempo. Portanto 
não vai aumentar o custo e não 
impactará no preço. Tendo a 
possibilidade de atingir mais 
pessoas, o custo é diluído, e a 
média cai para o estudante”, 
argumenta ele ao lembrar que 
as aulas presenciais “não de-
saparecem” no modelo híbrido.

Enem: estudantes com COVID-19 
podem pedir reaplicação da prova

População do 
município foi 
escolhida para 
ser imunizada em 
estudo pioneiro  
no interior de SP

Segunda etapa do 
exame acontece no 
próximo domingo 
(28), em todo o 
território nacional
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Espetáculo ‘As Anas’ 
coloca no palco 
todas as mulheres 
em uma só

Beatriz Magalhães

“Há tempo de plantar e tempo de colher. É esta a verdade 
mais cristalina, que se desvenda aos nossos olhos quando 
visitamos o passado e comparamos com o presente”, é assim 
que o diretor artístico Jô Diuary Rondon começa a definir o 
novo espetáculo “As Anas”, da companhia de dança Shamsa, 
que estreará no dia 4 de dezembro.

A ideia do show nasceu quando a bailarina, coreógrafa e 
professora de dança Anny Costa começou a divagar sobre 
quantas dela existem nela mesma. “O espetáculo nasceu dentro 
de um questionamento: Quem sou eu exatamente? Eu sinto que 
existem tantas mulheres dentro de mim, ao longo dos anos. 
Sinto que já passei por tantas outras Anas. Temos também 
uma influência dos astros, e a influência de todos os signos do 
zodíaco”, explica Anny.

“São 12 diferentes personalidades, estilos e desafios 
através da arte. Compenetradas na descrição etnográfica, 
direcionam olhares para as expressões corporais de 
transição, a fim de compreender o contexto delas próprias, 
privilegiando a compreensão corporificada do mundo. Neste 
espaço, o corpo se manifesta com maior intensidade, estando 
em constante ação e transformação, nascendo e renascendo 
a cada instante, tornando-se, assim, num ciclo dinâmico e 
novo a cada movimento”, acrescenta Jô Diuary.

O espetáculo apresentará 12 mulheres: Helena, Valentina, 
Eva, Maria, Serena, Iris, Scarlet, Cibelly, Clara, Catarina, 
Cecília e Elisa. Todas elas representarão o estado de 
espírito de uma única pessoa, que carrega dentro de si 
inúmeras características.

Shamsa
A Shamsa Cia. de Danças foi criada em 2016 com o 

intuito de divulgar as múltiplas linguagens corporais por 
meio da dança, envolvendo leituras populares, folclóricas 
e contemporâneas.

Ao fundar a companhia, com a intenção de fomentar a 
criação, difusão e sustentação da dança, o grupo pensou em 
unir tradição e inovação, atento à diversidade cultural, na 
divulgação da arte e cultura presentes em Campo Grande, 
com exibições em festas particulares e eventos em geral.

“Fundei a companhia depois de participar da fundação do 
1° grupo árabe de Mato Grosso do Sul, o extinto Natraj, e ter 
participado de inúmeros trabalhos em parcerias com outros 
grupos do estado e principalmente de Campo Grande. Após 
um período de dois anos fora da cidade, quando retornei senti 
a necessidade de criar uma nova família dançante, fundando 
então a Cia. Shamsa”, conta Anny Costa.

A atuação da companhia não se limita apenas à criação de 
espetáculos. Também são promovidos saraus, participação 
em cursos, oficinas, workshops e mostras de dança. 
A companhia procura, também, articular os aspectos 
pedagógicos e artísticos, com a ampliação do diálogo direto 
com a comunidade. Com sólida formação em danças árabes, os 
bailarinos também possuem domínio das técnicas clássicas, 
modernas e contemporâneas, habilitados a participar de 
montagens inéditas, abertos às novas concepções, e atentos 
à realidade que nos cerca.

“Shamsa é uma companhia de danças com propostas 
inusitadas de fusões e novas leituras. Inicialmente voltada 
para as danças árabes e do feminino, hoje é proposta 

as inúmeras manifestações artísticas. Em 
constante estudo do corpo de dança”, conta 
o diretor artístico Jô Diuary Rondon.

O objetivo das apresentações da companhia 
é tornar o repertório acessível ao grande 
público, por meio de suas próprias produções 

e de formação de plateia. Os trabalhos 
envolvem concepção, desenvolvimento 

e difusão cultural, estando abertos à 
comunidade, desde a preparação 
corporal, execução de movimentos, 
com acompanhamento técnico, até a 
experimentação, a ressignificação e 

a reflexão do fazer artístico.

SERVIÇO: O espetáculo “As Anas” será 
apresentaado no dia 4 de dezembro, às 20h, 
no teatro Insted, localizado na Rua 26 de 
Agosto, 63, no centro de Campo Grande. 
Para mais informações a organização 
disponibiliza-se o número (67) 
98415-7205.

Direção-Geral: Anny Costa
Direção Artística: Jô Diuary
Assistente de Direção: Rebeca 
Rodrigues
Idealização de Roteiro: Anny Costa, 
Alex Figueiredo e André Volnei
Texto: Jô Diuary e Hugo Rodrigues
Revisão Linguística: profa. dra. 
Rosangela Villa da Silva
Preparação de Elenco: Jô Diuary
Composição Coreográfica: Anny 
Costa e Jô Diuary
Ensaio: Espaço Três’As
Participação Especial: Estúdio 
Márcio Oliveira
Concepção Cenográfica: Rebeca 
Rodrigues
Confecção de Figurinos: Ateliê Angel 
Ajiki
Sonorização: André Ribas
Edição de Repertório/Trilha: Regi 
Maximino
Iluminação: 4K Leds e Eventos
Responsável Técnico: Fred lopes 
Gonçalves
Produção e Edição de Vídeo: Bee 
Films Produtora
Projeto Gráfico: HM Designer
Fotos: Leonardo Vieira
Coordenador de Recursos: Hugo 
Rodrigues
Colaboração: Ana Flávia Morinigo, 
Gabi Morinigo, Johnny Siqueira, Maira 
Shiraishi, Samara Cardoso e Sayuri 
Yamazato

Ficha técnica:



De 192 países, o Brasil ocupa a 142ª posição no 
ranking internacional de participação de mulheres 
na política, segundo levantamento da União Inter-
parlamentar (entidade internacional formada por 
parlamentos de Estados soberanos, fundada a 1889 
para arbitrar conflitos). Um dado alarmante, que 
mostra o impacto da violência política de gênero: o 
afastamento de mulheres do cenário político.    
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PENSAMENTO DO DIA 

QUE TAL?     

NA LEMBRANÇA        

ELAS II

DESEMPENHO         
SINTONIAS            

NARIZ TORCIDO    

PALANQUES 

LUTO    

NA HISTÓRIA     

PENTACAMPEÃO 

ELAS NO TRECHO   

Antes de ser diagnosticado com depressão ou baixa au-
toestima, certifique-se de que não está rodeado por idiotas.   

Quem anda bem próximo do poder e circula pelas rodas 
íntimas do Parque dos Poderes assegurou ao titular da 
coluna que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em-
bora muito satisfeito com o desempenho da equipe, não 
está gostando de uma guerrinha interna entre soldados 
graduados de seu exército. A tal guerrinha pode virar uma 
batalha se os terrenos continuarem conflagrados. 

A guerra entre o governador João Dória, 63, e o 
ex-governador Geraldo Alckmin, 69, pode render 
importante conquista para o PSD de Marquinhos 
Trad ou o PSB de Ricardo Ayache. De repente, abrir 
caminho para um deles até o palanque de Lula a 2022.   

Pela quinta vez em seus 25 anos, o Ballet Folklórico 
Iberoamericano del Paraguay representará o Paraguay 
(e a América Latina) em uma exposição mundial de 
artes e cultura. Agora será a vez de Dubai. Antes, a 
companhia – que tem na sua direção a magistral Nancy 
Cristaldo Salinas – havia participado de exposições e 
feiras em Hannover (Alemanha), Shanghai (China), 
Yeosu (Coreia do Sul) e Astana (Cazaquistão). O ballet 
de Cristaldo Salinas parte para sua 44ª turnê.   

O Tribunal de Contas de MS fará 42 anos a 2022. Dos seus 
primeiros sete conselheiros, nomeados em 24 de março de 
1980, apenas um está vivo: o quase octogenário Paulo Roberto 
Capiberibe Saldanha, que mora em Ponta Porã. Com ele, for-
maram a primeira turma os conselheiros Horácio Cerzósimo 
de Souza, Nelson Benedito Netto, Edyl Pereira Ferraz, Carlos 
Ronald Albaneze, Hélio Peluffo e Alcídio Pimentel.   

Filho de nobres, o pintor Toulouse-Lautrec nasceu em 
24 de novembro de 1864, em Albi, França. Famoso por seus 
retratos da prostituição francesa, sofria de uma debilidade 
óssea que o impediu de crescer além de 1,52m, agravada 
por uma fratura de fêmur. Era um obcecado pela arte: “Eu 
pinto e desenho o máximo que posso, até minha mão cair 
fatigada”. Morreu em 09 de setembro de 1901, no Castelo 
de Malromé (Saint-André-du-Bois), residência de sua mãe.   

Na Câmara dos Deputados, as parlamentares mu-
lheres representam apenas 15% do total de cadeiras; no 
Senado, elas são 11,54%; na Assembleia Legislativa de 
MS, apenas uma parlamentar, suplente, assumiu depois 
da morte do titular; para a Câmara de Vereadores da 
Capital, elegemos apenas uma mulher, Camila Jara (26, 
PT); para as Câmaras do interior, 164 mulheres foram 
eleitas a 2020 (54 a mais relativamente a 2016). Três La-
goas é o município com mais vereadoras, cinco ao total.  

Apesar da pandemia e das restrições que afetaram 
diversos setores, públicos e privados, alguns órgãos 
tiveram destacada atuação no esforço de garantirem 
serviços procurados pela sociedade. O Ministério Pú-
blico do Estado (MPE) está nessa conta. Do início do ano 
até o fim da semana passada, o MPE contabilizava um 
total de 330.340 manifestações de 1º grau, 20.520 de 2º 
grau, 22.531 denúncias oferecidas, 2.102 ações ajuizadas 
e 384 recursos cíveis, criminais e difusos e coletivos. 

O ingresso da Jovem Pan News na grade nacional de TV 
fechada não parece ter vingado da forma como previam seus 
diretores. Com quase um mês no ar, a emissora vem registrando 
níveis muito baixos de audiência. Assumir o papel de porta-voz 
do bolsonarismo e contratar jornalistas renomados, mas com-
prometidos com o Planalto, não têm sido fórmulas adequadas 
para conquistar telespectadores em massa. No quesito rádio, 
eles vêm dominando.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Cresce com força impressionante a tese de formação 
de uma chapa majoritária com Eduardo Riedel para go-
vernador, pelo PSDB, e uma mulher para vice, de outro 
partido. Sugestões sobre a mesa, duas inclusive enca-
radas com simpatia por habitantes do ninho tucano.   

Os médicos Nestor Muzzi, Ana Maria Rizzo e José Luiz Mikimba.   

O advogado e pecuarista Afonsinho Gessy e a esposa, Maria da Graça.   

O juiz de Direito Cezar Luiz Miozzo e a desembargadora do TJMS Elizabeth Anache.    

O arquiteto Rodrigo Mecca e a esposa, Evelyn Gulluni.   

As irmãs Carolina e Juliane Lopes.   

ELAS     

O ex-presidente Lula (PT-SP) foi capa do jornal El País 
de domingo. “Preciso voltar para recuperar o prestígio do 
Brasil e para que o povo coma três vezes ao dia!”     

Desde segunda-feira, Rio Verde de Mato Grosso está de 
luto pela perda de uma das pessoas mais representativas de 
sua história política: José de Oliveira Santos (MDB). Foi uma 
das maiores lideranças no interior do Estado. Além de ter 
sido prefeito da cidade em cinco mandatos (recorde em MS), 
também foi vereador e deputado estadual. Conquistava todos 
com a simpatia e os largos sorrisos, duas de suas marcas 
pessoais. Estava em pleno mandato. Tinha 76 anos. O câncer 
contra o qual lutava, desde 2016, foi seu algoz.
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Telenovela Música

Artes plásticas

Mayara Russi celebra trabalho 
em “Verdades Secretas 2”

Cantora Pilar lança faixa inédita

Mostra “Negra é a cor do Brasil” reúne 
30 obras produzidas por alunos da Reme
Exposição em shopping é fruto do trabalho produzido por estudantes com altas habilidades e superdotação

Divulgação

Beatriz Magalhães

A mosta “Negra é a cor do 
Brasil”, com cerca de 30 obras 
desenvolvidas por alunos 
com altas habilidades e su-
perdotação, atendidos pela 
Rede Municipal de Ensino de 
Campo Grande, está exposta 
no Shopping Bosque dos Ipês, 
e deve permanecer até o dia 
19 de dezembro. 

A exposição homenageia 
o Mês da Consciência Negra 
e mostra o trabalho desses 
estudantes retratando os di-
versos aspectos dos universos 
culturais africanos e afro-bra-
sileiros, registrando a traje-
tória histórica e as influências 
africanas na construção da 
sociedade brasileira.

As telas expostas em acrí-
lico e obras em madeira foram 
produzidas pelos alunos tanto 
de maneira remota quanto 
presencial, em oficinas artís-
ticas oferecidas aos alunos. 
Hoje, 46 crianças e adoles-
centes, de 5 a 14 anos, são 
atendidos pela Sala de Altas 
Habilidades do município, que 
funciona na Escola Municipal 
Padre Heitor Castoldi, no 
Jardim Nhanhá. 

“Essa exposição é muito 
importante, tanto para nossos 
alunos quanto para a socie-
dade, pois mostra que nossas 
crianças são diferentes, pos-
suem talentos superiores à 
maioria mas que, ainda assim, 
são crianças, são seres hu-
manos com dificuldades em 

umas áreas e talentos supe-
riores em outras, como todos 
nós”, explica a coordenadora 
Cléia Assis Yto. 

Segundo a técnica em 
educação especial da Semed 
(Secretaria Municipal de 
Educação de Campo Grande) 
Marili Terezinha Sangalli, o 
município oferece diversas ati-
vidades e oficinas para esses 
alunos, trabalhando as mais 
diversas habilidades. “Hoje 
somos referência nesse seg-
mento em todo o país”, afirma. 

Desenvolvimento
Além de oficinas de arte 

e música, esses estudantes 
realizam atividades voltadas 
ao desenvolvimento da inteli-
gência emocional e computa-

cional, aprendem robótica e 
têm práticas de halterofilismo 
cerebral, com jogos e tarefas 
para exercitar o raciocínio e 
o pensamento. A exposição 
“Negra é a cor do Brasil” é 
gratuita e fica no primeiro 
piso do Shopping Bosque dos 
Ipês, próximo das lojas Cen-
tauro e Saraiva, até o dia 19 
de dezembro. 

SERVIÇO: A exposição artística 
“Negra é a cor do Brasil” fica no 
Shopping Bosque dos Ipês até dia 
19 de dezembro. Os horários são 
de segunda a sábado, das 11 às 
22 horas. Domingos e feriados, 
das 11 às 20 horas. A entrada é 
gratuita. O Shopping Bosque dos 
Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 
4.796, Novos Estados.

Quando leio belos poemas 
ou ouço harmoniosas me-
lodias, sinto uma vontade 
danada de ter sido a autora. 
Quem não? Neste momento, 
por exemplo, saudosa do 
querido mano, o caçula dos 
irmãos, estou cantarolando 
Maninha, uma das músicas 
do Chico, de que gosto: “Se 
lembra da fogueira, se lembra 
dos balões, se lembra dos lu-
gares dos sertões? A roupa 
no varal, feriado nacional e 
as estrelas salpicadas nas 
canções? Se lembra do futuro 
que a gente combinou? Eu 
era tão criança e ainda sou.” 

Quanta vida cheia de vida, 
engarrafada nos guaranás 
Tupy ou docemente amadu-
recida nos mamões e mangas 
colhidas no quintal da nossa 
infância, né maninho? Ali 
era nosso mágico tekoha, 
o lugar onde podíamos ser 
o que gostávamos de ser: 
pequenas e felizes crianças 
integradas à mãe natureza, 
lembra? Mas não foi para es-
crever sobre possíveis ressa-
cralizações das lembranças  
que me sentei diante deste 
computador. Foi mesmo é 
para lhe contar algo sobre 
o que nunca conversamos. 
E já que estou abusada, vou 
tomar emprestado mais ou-

tros versos do genial com-
positor dos olhos verdes: 
“Meu caro mano, me perdoa 
por favor, se eu não lhe faço 
uma visita”. 

Assim, poderia perguntar-
-lhe presencialmente se ainda 
também se lembra quando, 
muito feliz e animado, me 
presenteou com uma pe-
quena muda de árvore, fa-
zendo questão de plantá-la 
em frente à minha casa. Per-
guntei-lhe como se chamava e 
você me respondeu: Pata-de-
-vaca. Ah, mano, não devia. 
Fiquei  decepcionada – onde 
já se viu flor com esse nome? 
E não gostei nadica daquela 
mudinha já em fase de cresci-
mento. Mas diante do seu en-
tusiasmo, me calei e a muda 
foi plantada. Com o tempo, 
quis saber mais sobre essa 
árvore de estranho nome e, 
para minha tristeza, achei ou-
tras denominações: capa- de- 
bode; casco-de-burro; casco-
-de-vaca; ceroula-de-homem;  
pata-de-boi; pata-de-veado; 
pé-de-boi; unha-de-anta. Foi 
demais para meu desajuizado 
e ingrato coração. E aí foi que 
o barraco desabou; nessa que 
meu barco se perdeu, como 
viria a cantar Jorge Aragão. 
Com a muda já crescida, 
chamei-o para dizer que de-

finiti-
vamente não queria aquela 
árvore. Sem falar nada, me 
ofereceu outra, essa, sim, 
bastante utilizada à época 
para sombrear as casas. Se 
eu gostei? claro que sim: 
forrava o chão com miríades 
de pequenas flores amarelas, 
formando um tapete. É bem 
verdade que, quando em vez, 
doíam minhas costas de tanto 
varrer a calçada. Porém, o 
bichinho vergonhoso do re-
morso me acompanhou vida 
afora. Hoje estou em paz, 
mano, fui absolvida. Não 
é que neste novo recanto 
existe um miroró já flores-
cendo em branco e eu achei 
lindo? Miroró, maninho, é o 
outro nome da pata-de-vaca. 
Ah, se você tivesse dito isso 
naquele dia.

Se lembra, maninho?

*Professora, cronista, poeta. 
e presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta. 

Marcelo Rezende

A cantora e compositora Pilar 
está lançando mais uma faixa do 
projeto visual ASCENDA, “Me 
Beija Logo”, com participação 
especial de Luan Otten. O roteiro 
de ASCENDA foi idealizado pela 
própria cantora e coescrito em 
parceria com a diretora Alice 
Hellmann, contou com olhar 
lúdico de Felipe Morozini na 
direção de fotografia, o drama 

luminoso foi desenhado por Oli-
veira Azul, animações e con-
teúdos visuais pela VJ Grazzi, 
captação e edição Libérta Films. 

De acordo com Pilar, em 
dezembro deve ser concluído 
o projeto com o lançamento 
simultâneo de cinco novas can-
ções. “Vou confirmar a data, que 
provavelmente será em 17 de 
dezembro e contará com cinco 
faixas inéditas”, adiantou.   

Distribuído pela Warner 

Music, o conteúdo está sendo 
lançado de forma fragmentada, 
estruturado em três atos. As mú-
sicas do primeiro e segundo atos 
que já foram lançadas estão dis-
poníveis em todas as plataformas. 
Acesse: https://www.youtube.
com/watch?v=wP0dhpNbis4/ 
no canal de Pilar e também 
pelo Spotify: https://open.spotify.
com/album/55vOpyp3hsoX
pjMTBsDNFE?si=yTZsiz-
-1Shy26eEi_EG6NQ/.

Folhapress

Em sua estreia como atriz 
na televisão, como Vitória, em 
“Verdades Secretas 2” (Globo), 
a modelo plus size Mayara 
Russi, 32, vive, além de a reali-
zação de um sonho, a oportuni-
dade de trazer a representativi-
dade em papel de uma mulher 
poderosa e bem-sucedida. “É 
muito revolucionário”, afirma.

Russi diz ser importante 
estar em um papel que não 
seja de “coitadinha ou re-
jeitada”, já que “nós, mu-
lheres gordas, quando temos 
papel de destaque na TV, 
raramente atuamos como 
mulheres poderosas, empo-
deradas que se aceitam”. 
Para ela, a pressão estética 
sob pessoas com corpos fora 
do padrão é gigante, e para 

mulheres é ainda pior.
“Todo mundo pergunta 

como está a nossa saúde, mas 
de quem é magro e se entope 
de ‘fast-food’ ninguém per-
gunta nada”, pontua a atriz. A 
modelo comenta que sua per-
sonagem carrega muitas ex-
periências que ela já passou, 
dentro e fora das passarelas, 
e que ela irá gerar identifi-
cação em muitas pessoas.

“Isso vai dar ainda mais 
força para mostrar que a gente 
existe”, completa em entrevista 
à reportagem. Para a artista, 
a representatividade e debate 
sobre a gordofobia extrapola a 
tela da televisão e faz parte de 
sua vida. Ela diz que ressalta 
sempre como “precisamos de 
acessibilidade, reconhecimento 
e oportunidades na vida”.

Russi relembra que 

sempre quis atuar em uma 
novela, em especial em al-
guma produção da Globo. Ela 
diz que no início da pandemia 
começou a fazer um curso de 
teatro online e algum tempo 
depois o convite para o papel 
surgiu. Após testes e uma se-
leção, ela conseguiu realizar 
seu sonho. “Sempre tive essa 
vocação”, afirma.

“Desde pequena eu amo 
câmera, sempre dançava e 
cantava”, conta. A artista co-
menta que fez teatro na escola 
durante sua infância e início da 
adolescência, quando, aos 15, 
iniciou a carreira de modelo. 
Ela afirma que o tempo no 
teatro a ajudou a lidar com o 
corpo e se sentir livre.  “A arte 
nunca foi preconceituosa, o que 
é preconceituoso é a imposição 
e a pressão estética”, completa.
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Telenovela Música

Artes plásticas

Mayara Russi celebra trabalho 
em “Verdades Secretas 2”

Cantora Pilar lança faixa inédita

Mostra “Negra é a cor do Brasil” reúne 
30 obras produzidas por alunos da Reme
Exposição em shopping é fruto do trabalho produzido por estudantes com altas habilidades e superdotação

Divulgação

Beatriz Magalhães

A mosta “Negra é a cor do 
Brasil”, com cerca de 30 obras 
desenvolvidas por alunos 
com altas habilidades e su-
perdotação, atendidos pela 
Rede Municipal de Ensino de 
Campo Grande, está exposta 
no Shopping Bosque dos Ipês, 
e deve permanecer até o dia 
19 de dezembro. 

A exposição homenageia 
o Mês da Consciência Negra 
e mostra o trabalho desses 
estudantes retratando os di-
versos aspectos dos universos 
culturais africanos e afro-bra-
sileiros, registrando a traje-
tória histórica e as influências 
africanas na construção da 
sociedade brasileira.

As telas expostas em acrí-
lico e obras em madeira foram 
produzidas pelos alunos tanto 
de maneira remota quanto 
presencial, em oficinas artís-
ticas oferecidas aos alunos. 
Hoje, 46 crianças e adoles-
centes, de 5 a 14 anos, são 
atendidos pela Sala de Altas 
Habilidades do município, que 
funciona na Escola Municipal 
Padre Heitor Castoldi, no 
Jardim Nhanhá. 

“Essa exposição é muito 
importante, tanto para nossos 
alunos quanto para a socie-
dade, pois mostra que nossas 
crianças são diferentes, pos-
suem talentos superiores à 
maioria mas que, ainda assim, 
são crianças, são seres hu-
manos com dificuldades em 

umas áreas e talentos supe-
riores em outras, como todos 
nós”, explica a coordenadora 
Cléia Assis Yto. 

Segundo a técnica em 
educação especial da Semed 
(Secretaria Municipal de 
Educação de Campo Grande) 
Marili Terezinha Sangalli, o 
município oferece diversas ati-
vidades e oficinas para esses 
alunos, trabalhando as mais 
diversas habilidades. “Hoje 
somos referência nesse seg-
mento em todo o país”, afirma. 

Desenvolvimento
Além de oficinas de arte 

e música, esses estudantes 
realizam atividades voltadas 
ao desenvolvimento da inteli-
gência emocional e computa-

cional, aprendem robótica e 
têm práticas de halterofilismo 
cerebral, com jogos e tarefas 
para exercitar o raciocínio e 
o pensamento. A exposição 
“Negra é a cor do Brasil” é 
gratuita e fica no primeiro 
piso do Shopping Bosque dos 
Ipês, próximo das lojas Cen-
tauro e Saraiva, até o dia 19 
de dezembro. 

SERVIÇO: A exposição artística 
“Negra é a cor do Brasil” fica no 
Shopping Bosque dos Ipês até dia 
19 de dezembro. Os horários são 
de segunda a sábado, das 11 às 
22 horas. Domingos e feriados, 
das 11 às 20 horas. A entrada é 
gratuita. O Shopping Bosque dos 
Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 
4.796, Novos Estados.

Quando leio belos poemas 
ou ouço harmoniosas me-
lodias, sinto uma vontade 
danada de ter sido a autora. 
Quem não? Neste momento, 
por exemplo, saudosa do 
querido mano, o caçula dos 
irmãos, estou cantarolando 
Maninha, uma das músicas 
do Chico, de que gosto: “Se 
lembra da fogueira, se lembra 
dos balões, se lembra dos lu-
gares dos sertões? A roupa 
no varal, feriado nacional e 
as estrelas salpicadas nas 
canções? Se lembra do futuro 
que a gente combinou? Eu 
era tão criança e ainda sou.” 

Quanta vida cheia de vida, 
engarrafada nos guaranás 
Tupy ou docemente amadu-
recida nos mamões e mangas 
colhidas no quintal da nossa 
infância, né maninho? Ali 
era nosso mágico tekoha, 
o lugar onde podíamos ser 
o que gostávamos de ser: 
pequenas e felizes crianças 
integradas à mãe natureza, 
lembra? Mas não foi para es-
crever sobre possíveis ressa-
cralizações das lembranças  
que me sentei diante deste 
computador. Foi mesmo é 
para lhe contar algo sobre 
o que nunca conversamos. 
E já que estou abusada, vou 
tomar emprestado mais ou-

tros versos do genial com-
positor dos olhos verdes: 
“Meu caro mano, me perdoa 
por favor, se eu não lhe faço 
uma visita”. 

Assim, poderia perguntar-
-lhe presencialmente se ainda 
também se lembra quando, 
muito feliz e animado, me 
presenteou com uma pe-
quena muda de árvore, fa-
zendo questão de plantá-la 
em frente à minha casa. Per-
guntei-lhe como se chamava e 
você me respondeu: Pata-de-
-vaca. Ah, mano, não devia. 
Fiquei  decepcionada – onde 
já se viu flor com esse nome? 
E não gostei nadica daquela 
mudinha já em fase de cresci-
mento. Mas diante do seu en-
tusiasmo, me calei e a muda 
foi plantada. Com o tempo, 
quis saber mais sobre essa 
árvore de estranho nome e, 
para minha tristeza, achei ou-
tras denominações: capa- de- 
bode; casco-de-burro; casco-
-de-vaca; ceroula-de-homem;  
pata-de-boi; pata-de-veado; 
pé-de-boi; unha-de-anta. Foi 
demais para meu desajuizado 
e ingrato coração. E aí foi que 
o barraco desabou; nessa que 
meu barco se perdeu, como 
viria a cantar Jorge Aragão. 
Com a muda já crescida, 
chamei-o para dizer que de-

finiti-
vamente não queria aquela 
árvore. Sem falar nada, me 
ofereceu outra, essa, sim, 
bastante utilizada à época 
para sombrear as casas. Se 
eu gostei? claro que sim: 
forrava o chão com miríades 
de pequenas flores amarelas, 
formando um tapete. É bem 
verdade que, quando em vez, 
doíam minhas costas de tanto 
varrer a calçada. Porém, o 
bichinho vergonhoso do re-
morso me acompanhou vida 
afora. Hoje estou em paz, 
mano, fui absolvida. Não 
é que neste novo recanto 
existe um miroró já flores-
cendo em branco e eu achei 
lindo? Miroró, maninho, é o 
outro nome da pata-de-vaca. 
Ah, se você tivesse dito isso 
naquele dia.

Se lembra, maninho?

*Professora, cronista, poeta. 
e presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta. 

Marcelo Rezende

A cantora e compositora Pilar 
está lançando mais uma faixa do 
projeto visual ASCENDA, “Me 
Beija Logo”, com participação 
especial de Luan Otten. O roteiro 
de ASCENDA foi idealizado pela 
própria cantora e coescrito em 
parceria com a diretora Alice 
Hellmann, contou com olhar 
lúdico de Felipe Morozini na 
direção de fotografia, o drama 

luminoso foi desenhado por Oli-
veira Azul, animações e con-
teúdos visuais pela VJ Grazzi, 
captação e edição Libérta Films. 

De acordo com Pilar, em 
dezembro deve ser concluído 
o projeto com o lançamento 
simultâneo de cinco novas can-
ções. “Vou confirmar a data, que 
provavelmente será em 17 de 
dezembro e contará com cinco 
faixas inéditas”, adiantou.   

Distribuído pela Warner 

Music, o conteúdo está sendo 
lançado de forma fragmentada, 
estruturado em três atos. As mú-
sicas do primeiro e segundo atos 
que já foram lançadas estão dis-
poníveis em todas as plataformas. 
Acesse: https://www.youtube.
com/watch?v=wP0dhpNbis4/ 
no canal de Pilar e também 
pelo Spotify: https://open.spotify.
com/album/55vOpyp3hsoX
pjMTBsDNFE?si=yTZsiz-
-1Shy26eEi_EG6NQ/.

Folhapress

Em sua estreia como atriz 
na televisão, como Vitória, em 
“Verdades Secretas 2” (Globo), 
a modelo plus size Mayara 
Russi, 32, vive, além de a reali-
zação de um sonho, a oportuni-
dade de trazer a representativi-
dade em papel de uma mulher 
poderosa e bem-sucedida. “É 
muito revolucionário”, afirma.

Russi diz ser importante 
estar em um papel que não 
seja de “coitadinha ou re-
jeitada”, já que “nós, mu-
lheres gordas, quando temos 
papel de destaque na TV, 
raramente atuamos como 
mulheres poderosas, empo-
deradas que se aceitam”. 
Para ela, a pressão estética 
sob pessoas com corpos fora 
do padrão é gigante, e para 

mulheres é ainda pior.
“Todo mundo pergunta 

como está a nossa saúde, mas 
de quem é magro e se entope 
de ‘fast-food’ ninguém per-
gunta nada”, pontua a atriz. A 
modelo comenta que sua per-
sonagem carrega muitas ex-
periências que ela já passou, 
dentro e fora das passarelas, 
e que ela irá gerar identifi-
cação em muitas pessoas.

“Isso vai dar ainda mais 
força para mostrar que a gente 
existe”, completa em entrevista 
à reportagem. Para a artista, 
a representatividade e debate 
sobre a gordofobia extrapola a 
tela da televisão e faz parte de 
sua vida. Ela diz que ressalta 
sempre como “precisamos de 
acessibilidade, reconhecimento 
e oportunidades na vida”.

Russi relembra que 

sempre quis atuar em uma 
novela, em especial em al-
guma produção da Globo. Ela 
diz que no início da pandemia 
começou a fazer um curso de 
teatro online e algum tempo 
depois o convite para o papel 
surgiu. Após testes e uma se-
leção, ela conseguiu realizar 
seu sonho. “Sempre tive essa 
vocação”, afirma.

“Desde pequena eu amo 
câmera, sempre dançava e 
cantava”, conta. A artista co-
menta que fez teatro na escola 
durante sua infância e início da 
adolescência, quando, aos 15, 
iniciou a carreira de modelo. 
Ela afirma que o tempo no 
teatro a ajudou a lidar com o 
corpo e se sentir livre.  “A arte 
nunca foi preconceituosa, o que 
é preconceituoso é a imposição 
e a pressão estética”, completa.
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Fotos: Divulgação

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 23/11

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

Logo cedo, a relação com a família pode ficar um 
pouco tensa, portanto vigie suas atitudes e palavras. 
Mas o astral logo melhora e não precisa se preocupar 
demais, ok? No trabalho, será preciso foco, fé e café 
pra dar conta das suas responsabilidades. Também 
vai sobrar animação e tudo indica que você deve se 
divertir. Até que enfim, né?

A tensão entre Lua e o poderoso Plutão ainda nessa 
madrugada pode causar problemas nas comunicações, 
além de atrapalhar na hora de manter o foco no que 
você precisa fazer. Na dúvida, aja com cuidado e tenha 
calma antes de expressar suas ideias. Depois do 
almoço, com a Lua em Leão, as coisas devem ficar mais 
tranquilas e você pode se sair melhor em tarefas.

Pela manhã, há sinal de alguns imprevistos no seu 
caminho envolvendo dinheiro e talvez tenha até que 
cortar algumas coisinhas da sua lista de desejos. Se 
pintar a vontade de fazer compras por impulso, não vá 
estourar o orçamento, meu bem. Ainda bem que a Lua 
entra em Leão e ressalta seu jeito falante e comunicativo, 
e as estrelas também deixam o astral mais leve.

Você pode começar a quarta com alguns pepinos pra 
resolver na parte da manhã, mas faça um esforço para 
focar no que importa e não se irritar com os outros. 
Aproveite as boas energias da Lua para lidar melhor com 
dinheiro — pode até identificar uma oportunidade única 
de encher o bolso. Mas não é pra cruzar os braços e ficar 
esperando um milagre ou o resultado da mega! Foco!

 No trabalho, você precisa ter cautela para não se 
sobrecarregar, nem deixar as obrigações pela metade. 
Criatividade e muito foco serão fundamentais para ter 
sucesso em tudo o que fizer hoje, especialmente no 
trabalho. Talvez a saúde precise de cuidados extras, por 
isso, nada de baixar a guarda nem de ignorar aqueles 
sinais que o corpo envia.

Pela manhã, com Lua e Plutão trocando farpas, uma 
certa tensão pode se refletir no contato com os amigos. 
Melhor ficar longe das redes sociais pela manhã só pra 
ter certeza de que não vai embarcar em uma treta sem 
pensar nas consequências, ok? Com a Lua de mudança 
para o seu inferno astral, pode ser preciso um pouco de 
cuidado para lidar com assuntos do dia a dia.

Logo cedo, será preciso muita diplomacia e boa vontade 
para evitar uma briga em casa. Mas, depois do almoço, 
a Lua se muda para Leão e traz um novo pique, inclusive 
no trabalho. E a entrada de Mercúrio em Sagitário 
favorece conversas, novos contatos, anima as redes 
sociais... Você estará mais descontraído, Libra, e vai dar 
um show de popularidade! 

Aproveite a manhã para fazer contatos importantes, 
especialmente se trabalha com vendas ou precisa lidar 
diretamente com pessoas que estão longe. Só tenha 
cuidado com alguns mal-entendidos pelo caminho — 
conversas paralelas, fofocas com os colegas ou aquela 
espiadinha nas redes sociais durante o expediente 
podem acabar com a sua produtividade.

Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção redobrada 
logo cedo. Tanto a falta de grana, quanto o excesso de 
gastos, pode dar início a alguns desentendimentos ou 
colocar sua conta bancária no vermelho, por isso, vá com 
calma. Depois, a Lua entra em Leão e deixa o astral mais 
descontraído.  Mercúrio está de mudança para o seu 
signo e você vai se comunicar melhor a partir de agora.

Logo cedo, é melhor prestar atenção no que está 
acontecendo ao seu redor e fazer um esforço para se 
entender com todo mundo. Buscar um acordo e ceder 
em alguns pontos será a melhor maneira de garantir a 
cooperação dos outros no trabalho. Pena que é mais fácil 
dizer do que fazer, né? A boa notícia é que a Lua entra 
em Leão e você pode canalizar toda essa intensidade.

Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela manhã, 
então mantenha a atenção no que precisa ser feito e 
faça um sacrifício, se for necessário, para botar tudo em 
ordem. A boa notícia é que as parcerias contam com 
o apoio dos astros à tarde, garantindo que o seu fardo 
fique mais leve. Se sonha com um amor, espalhe a 
notícia entre os amigos — pode ter uma surpresa!

Na vida pessoal, a convivência com os amigos pode 
ficar um pouco tumultuada logo cedo. Fique longe das 
redes sociais para não transformar algo pequeno em 
um problema gigante, tá? Depois, com a entrada da Lua 
em Leão, vai dar um show na hora de cuidar de alguns 
assuntos práticos que vinha adiando. Que tal deixar a 
preguiça de lado e mostrar o quanto você pode render.

Telinha

O Clone 
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol 
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Nedda sugere que todos pensem nos mo-
mentos felizes que tiveram com seus entes que-
ridos. Os familiares veem na TV que Guilherme, 
Paula e Neném foram resgatados e vibram com a 
notícia. Tina e Tigrão descobrem que sua família 
está viva. Rose vai falar com Nedda e percebe o 
olhar de Celina. Marcelo se enfurece ao saber que 
Paula está viva. Marcelo e Carmem se encontram. 
Flávia se preocupa com a mala com os dólares. 
Carmem confidencia a Marcelo por que quer 
acabar com Paula. Os quatro sobreviventes se 
preocupam com o aviso que receberam.  

Jade reconhece-a. Maysa, que ouviu Said 
chamar a esposa, não tem certeza. Jade vê Lucas 
de longe. Maysa acha que Lucas marcou encontro 
com ela. Ele se irrita quando a esposa pergunta 
se Jade está no Brasil. Deusa teme que Leo goste 
mais de Albieri do que dela. Leônidas resolve dar 
mais dinheiro para Yvete. Jade procura Yvete, mas 
avisa que está impedida de procurar Lucas, em-
bora queira vê-lo de longe. Yvete leva-a à quadra 
de tênis e Jade observa-o de longe. Lucas consegue 
vê-la de relance, mas ela desaparece. Maysa acha 
que Lucas sabe que Jade está no Brasil. 

Zayla e Tonico se beijam. Tonico instala 
Zayla no cassino de Quinzinho. Pilar cuida de 
Luísa, que sofre com a recusa de Dominique 
em vê-la. Guebo tenta conversar com Zayla, 
que afasta o amigo. Lupita acredita que Vitória 
está apaixonada por Quinzinho. Pedro inicia 
uma campanha de recrutamento voluntário 
para o exército brasileiro. Olu, Tonico e Nélio 
se alistam, enquanto Guebo se recusa. Pilar 
e Dolores proíbem Samuel e Nélio de lutar na 
guerra contra o Paraguai. Pedro anuncia seu 
alistamento ao exército. 

Ernesto explica a Gael por que trocou os 
exames de DNA. Pedro se desespera por não 
conseguir falar com Karina. Cobra estranha que 
Heideguer tenha trazido sua família de longe. Ro-
binson acusa Cobra de ter fugido. Gael comemora 
a possibilidade de trazer Karina de volta. Cobra 
pede ajuda a Edgard para desmascarar Heideguer. 
Heideguer promete apoiar Gael e Ernesto contra 
Lobão. Cobra avisa a Quitéria sobre o esquema de 
apostas e pede que a mãe obedeça a Edgard. Lobão 
pede que Luiz descubra se Nat está viva. Cobra 
pede a Quitéria que siga as instruções de Edgard.

Zé Felipe mostra seu pote cheio de insetos 
para Emílio e aos dois amigos que passam 
a noite juntos. Zeca conversa por áudio com 
Juju e diz que pode pedir ela em namoro para 
Rosana. Juju finge falha no sinal da internet 
para desligar. Enquanto isso, Frida telefona 
para Bárbara para falar mal da festa do pijama 
de Dulce Maria. Estefânia descobre que foi Ni-
cole quem preparou toda a decoração da festa. 
Frida diz para as meninas assistirem um filme 
de terror. Dulce pergunta para Estefânia quem 
fez a festa, mas ela não conta. 

Christian/Renato fica impactado com a notícia 
de que é pai de Luc e pede a Maria Fernanda para 
conversar melhor. Bárbara critica Santiago pela 
sua falta de atenção e compreensão com Nicole. 
Antes de conhecer Luc, Christian/Renato pede 
a Maria Fernanda um tempo para que Bárbara 
possa digerir a perda do filho. Maria Fernanda 
deixa claro a Christian/Renato que vai brigar 
para que Luc conheça o pai. Ilana e Breno en-
tram em desacordo durante a consulta médica. 
Rebeca discute com Bárbara. Rebeca decide 
aceitar o convite de Felipe.  

Novelas Novelas Novelas 

Personagem de 
Débora Falabella 
terá problemas 
com o consumo 
de álcool na 2ª 
temporada da 
série ‘Aruanas’

Leandra Leal e Débora Falabella, duas protagonistas de “Aruanas”, adiantam 
que Luiza e Natalie vão enfrentar vários dilemas no trabalho e na vida na segunda 
temporada da série, que chega ao Globoplay amanhã. Na continuação da trama 
criada por Estela Renner e Marcos Nisti, as amigas e fundadoras da ONG ambiental 
Aruana estarão distantes de Verônica (Taís Araujo), que foi viver fora do Brasil 
após se envolver com o marido de Natalie na temporada passada. Agora, Luiza se 
divide entre as preocupações com o filho, que vai morar no Canadá com o pai, e a 
luta pelas causas ecológicas. “Ela continua movida pelos seus ideais. A ONG Aruana 
está sem a Verônica. Luiza e Natalie lideram a equipe sozinhas, o que provoca uma 
mudança de postura das duas, gerando conflitos. Luiza tem muita dificuldade em 
equilibrar a sua vida pessoal com o trabalho e acaba se sacrificando mais uma vez”, 
diz Leandra. Já Natalie vai encarar problemas com o álcool, uma válvula de escape 
das questões pessoais que ela não consegue superar. “Os conflitos da Natalie estão 
muito maiores na segunda temporada. Ela rompeu a amizade e a parceria com a 
Verônica e acabou se sobrecarregando na Aruana. Além disso, terá que enfrentar 
questões que surgem com a Luiza. A relação das duas fica um pouco desequilibrada 
após o afastamento da Verônica”, comenta Débora.

Christian vai se envolver com 
a manicure Stephany, irmã 
da personal trainer Érica

Irmã da 
personal trainer 
Érica (Fernanda 
de Freitas), 
a manicure 
Stephany 
(Renata Gaspar), 
uma mulher de 
origem humilde 
que não teve 
a chance de 
estudar, vai 
se envolver 
amorosamente 
com Christian/
Renato 
(Cauã Reymond), em “Um Lugar ao Sol”. Antes disso, 
a personagem, irá se livrar do relacionamento abusivo 
e violento que tem com Roney (Danilo Grangheia), seu 
marido. Ela chegará a enfrentá-lo, mas acabará apanhando. 
Disposta a mudar de vida, a manicure fará tudo para se 
aproveitar da nova situação de sua irmã, que acabará se 
casando com Santiago (José de Abreu). Num determinado 
momento da trama, Stephany vai morar com Érica na casa 
do ricaço e passará a ter mais contato com Christian.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

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

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

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 

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

MONTE CASTELO 

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

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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

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 

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 
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 

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

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

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

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 

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

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

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

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

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 

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 

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

Casa na Rua Yokohama nº 
708 na vila Palmira , tama-
nho 12x54 lote, casa 7x11 
,contendo 4 quartos ,com 
guarda roupa embutido e 
laje , em frente ao posto de 
saúde . F: (67) 9107-3300 
- (67) 3349-0887  falar 
com Jorge Diniz.

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

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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 

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

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

VENDO ONIX 1.4 
MT.LTZ UNICO DONO 60 

MIL KM 
2016/2016. R$ 52.000. F: 
99981-1458 Particular. 

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 BRANCO 24607 
QUQ3264 Flex   TECA  
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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.

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

 STRADA 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.

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

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

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

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 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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KA 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

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

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

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

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

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

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

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GOL 1.6L 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

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

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

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 AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

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

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

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 

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.

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

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

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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

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

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

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

C4 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
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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 

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

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 Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 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 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

VENDO HONDA HRV LX 
CVT 2017 /17

32.000 km , bem conser-
vada , 2º dono impecável. 
Valor R$ 88 mil  . Tratar 
fone 99231-3790 / 99353-
3664.  

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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. 

DIARISTA 
Faço diárias em residências 
e escritórios. Preço justo, 
tenho referências. Serviço 
com capricho e dedicação  
Ligação e WhatsApp (67) 
99164-7909 Ketheleen 

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, alguns dias livres. 
(67)991922494 c/ Jô dia-
rista

ALEX AUTO CENTER
Trabalhamos com linha 
leve, pesada, agrícola, in-
jeção eletrônica, troca de 
óleo, suspensão, motor 
e etc. Serviço diferencial. 
Atendemos 24 horas Si-
drolândia e Região. Ligação 
e WhatsApp (67) 99655-
8675/ (67) 99161-1168 

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 

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  

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 

PRIMÍCIAS PRESTADO-
RA DE SERVIÇOS

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

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 

ROCHA AR-CONDICIO-
NADO

Trabalhamos com instala-
ção, desinstalação, manu-
tenção, limpeza, venda de 
aparelhos novos de ar-con-
dicionado e elétrica em ge-
ral. Serviço com qualidade 
e garantia. Ligação e What-
sApp (67) 98413-6958

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 

DIARISTA & PERSONAL 
ORGANIZER

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

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

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).

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 

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 

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. 

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

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 

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

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

PRESTADOR DE SER-
VIÇOS

Sou prestador de serviços 
em reformas, manutenção, 
pedreiro, azulejista, pin-
turas residências, comer-
ciais, elétrica residencial 
e comercial. Tenho MEI 
Ligação e WhatsApp (67) 
99247-7807 Jeferson 

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

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

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

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

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 

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

ANDERSON DO ALICER-
CE AO ACABAMENTO

Trabalhamos com peque-
nas e grandes obras do 
projeto ao acabamento, 
construção de casas, pis-
cinas e reformas em geral. 
Responsabilidade, quali-
dade e profissionalismo. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99349-8725

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

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 

NÚBIA CRIS’ART DECO-
RAÇÕES

Trabalhamos com decora-
ção infantil, chá revelação 
e batizados.  Montamos 
a decoração no local do 
evento. Orçamento através 
do WhatsApp (67)98459-
7579 Núbia. Estamos no 
Instagram: @Nubiacrisart 

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 

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

CH PINTURAS
Trabalho com pinturas de 
portões, portas e janelas de 
metais. O melhor orçamen-
to de Campo Grande, minha 
prioridade é sempre fazer 
um serviço de ótima qua-
lidade. Interessados entrar 
em contato: (67) 99112-
6047 Carlos Henrique 

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 garantia. 
Mecânica e pintura . End: 
Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

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

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 

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. 

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

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

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

 PIBU DOCERIA 
Precisando adoçar seu 
dia?! Em nossa doceria re-
alizamos esse desejo. Tra-
balhamos com doces en-
rolados, cones recheados, 
bombons, bolos, pavês e 
pudim. Orçamentos atra-
vés do nosso WhatsApp: 
(67) 99330-2615. Também 
estamos no Instagram: @
pibu_doceria. 

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

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
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