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Supremo garante reeleição 
de Carlão à presidência da 
Câmara Municipal da Capital

Ponte da Rota 
Bioceânica será 

lançada no dia 13

Marquinhos faz discurso 
de pré-candidato no 

gabinete da prefeitura

MS é o 2º do 
país em lista de 
qualidade fiscal 

Ministra Damares 
defende assistência 

para famílias 

Janssen para segunda dose só chega em dezembro
Mato Grosso do Sul 

espera receber um novo 
carregamento com 237 
mil doses da vacina 

Janssen após o dia 5 de 
dezembro, do Ministério 
da Saúde. Conforme no-
ticiado por O Estado na 

edição de ontem (24), o 
secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Resende, 
esteve em Brasília para 

tratar sobre a aplicação 
das doses de reforço 
contra o novo corona-
vírus e contou que, após 

informar sobre a neces-
sidade da vacina para o 
avanço na imunização 
em todos os municípios 

do Estado, o ministro 
Marcelo Queiroga se 
comprometeu a encami-
nhar as doses. Página A6

A ponte entre Porto 
Murtinho e Carmelo Pe-

ralta (PY), que abre a Rota 
Bioceânica, terá a pedra 
fundamental lançada no 
dia 13, informou o presi-
dente do Paraguai, Mario 
Abdo Benítez, ao gover-

nador Reinaldo Azambuja. 
O presidente Jair Bolso-

naro também deverá parti-
cipar do evento. Página A7

O prefeito Marquinhos Trad, 
durante entrevista on-line, se po-
ciscionou como pré-candidato ao  
governo do Estado. Em sua fala, 
chegou a defender a redução do 
ICMS, dizendo que é necessário 

decisão política para acontecer e 
citou IPTU de exemplo. Página A3

Levantamento realizado nesta 
semana pelo Tesouro Nacional 
classificou Mato Grosso do Sul 

como o 2º melhor estado do país 
no Ranking da Qualidade de Infor-

mação Contábil. Página A8

A titular do Ministério 
da Mulher, da Família e 

dos Direitos Humanos, Da-
mares Alves, lançou ontem 

(24), em Campo Grande, 
os programas “Famílias 
Fortes” e “Qualifica Mu-
lher”, que visam ampliar 
as políticas públicas para 
as famílias e as mulheres, 
por meio da qualificação 

profissional. Página A5

O STF negou o pedido do 
Partido Verde para anular a ree-
leição antecipada do presidente 
da Câmara Municipal de Campo 
Grande, Carlos Augusto Borges, 

o “Carlão do PSB”. Com isso, 
ele sai vitorioso do processo 
e o biênio de 2022/2024 como 

presidente da Casa de Leis fica 
mantido. Oito ministros acom-
panharam o voto da relatora, 
Carmem Lúcia, que entendeu 

a limitação de reeleição por 
apenas uma vez, mesmo que a 
Constituição Federal permita 
apenas um mandato de pre-
sidente por legislatura. Para 

Carlão, a justiça foi feita já que a 
reeleição foi realizada seguindo 
o Regimento Interno da Casa de 
Leis. “A justiça foi feita porque 
era um entendimento do nosso 
regimento, que permite a ree-
leição. E o regimento não fala 

que a eleição deve ser só depois 
do primeiro ano de presidente. 
A regra permite a reeleição an-

tecipada, e libera a reeleição 
da Mesa Diretora na mesma 

legislatura. O nosso regimento é 
claro nisso”, disse. O presidente 
afirma que a decisão do STF é 
acertada, ao enfatizar que na 

próxima legislatura é proibida a 
reeleição para comandar a Casa 

de Leis. Página A3

Com previsão de investi-
mentos de R$ 25 bilhões, o 
projeto da Nova Ferroeste 

avançou mais um passo ontem 
(24) com a entrega do EIA (Es-
tudo de Impacto Ambiental) e 

também do Rima (Relatório de 
Impacto Ambiental) no Ibama. 

Em Brasília (DF), os go-
vernadores de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja, 
e do Paraná, Ratinho Junior, 

entregaram os documentos 
ao presidente do instituto, 
Eduardo Bim, e pediram 

celeridade na liberação da 
licença ambiental prévia do 

empreendimento. Página A7

ANO XIX | Nº 5.898| CAMPO GRANDE-MS | R$ 1,00 | QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 JornalOEstadoMS
3345-9000(67)

www.OESTADOONLINE.com.br

ESPORTES

ARTES

Wanderson Lara

Roberto Leal

Reprodução

Valentin Manieri

Agência de Notícias do Paraná

ESTADOOOOOO

Decisão do STF teve 9 votos favoráveis à recondução

“Casa Gucci”, de Ridley 
Scott, traz protagonismo 

de Lady Gaga
A trama é adaptada do 

romance de não ficção “The 
House of Gucci: A Sensational 

Story of Murder, Madness, 
Glamour, and Greed”, e trata 
do assassinato de uma das 

figuras mais importantes da 
moda italiana. Página C1

Timão joga 
de olho em 

premiação de 
R$ 45 milhões 

Chuvas intensas 
aumentam número 

de buracos nas 
ruas da Capital 

O Corinthians alcançou o 
G4 do Campeonato Brasileiro 
pela primeira vez nesta tem-
porada graças à vitória sobre 
o Santos. Nesta quinta (25), 

às 19h (de MS), na Arena 
Castelão, em Fortaleza,  o 
Timão visita o Ceará, em 
partida da 35ª rodada da 

competição nacional. Além 
da importância de entrar 

no torneio continental sem 
passar por fases preliminares 
em 2022, o aspecto financeiro 

fala alto na perspectiva do 
Corinthians para esta reta 

final. Brasileirão, acesso di-
reto à terceira fase da Copa 

do Brasil e Libertadores 
podem render premiações mi-

lionárias ao clube. Página B1

Depois das chuvas regis-
tradas na tarde da última terça-
-feira (23), Campo Grande ama-
nheceu com as ruas e avenidas 
tomadas por buracos e crateras 

que começam a ceder no as-
falto, tornando as vias ainda 
mais perigosas para os moto-

ristas e transeuntes. Enquanto 
isso, a população afirma que 
a causa esteja na baixa qua-
lidade dos serviços prestados 
pelas empresas contratadas 
pela gestão municipal para a 
realização de tal serviço. Em 

contrapartida, árvores e a falta 
de energia elétrica também vol-

taram à tona e moradores de 
diferentes bairros afirmam que 

estão assustados com a situ-
ação, que tem se repetido com 

cada nova tempestade ou chuva 
que é contabilizada em Campo 

Grande. Página A6

NOVA FERROESTE

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    23°   33°
Dourados      23°   34°
Corumbá                   23°             34°
Maracaju                   23°             35°
Ponta Porã                 22°             35°
Três Lagoas               24°            37°
Mundo Novo              24°   35°

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Parte 1.  A violência na pandemia

A violência é um fenômeno social, com-
plexo e multifatorial que afeta pes-
soas, famílias e comunidades. A OMS 

- Organização Mundial da Saúde considera a 
violência como um problema de saúde pública.

A violência de gênero contra as mulheres, 
em especial a violência doméstica é a ex-
pressão mais perversa da desigualdade de 
gênero e da assimetria das relações de poder 
existentes e é um dos mais graves problemas 
a serem enfrentados na sociedade. Ocorre 
diariamente no Brasil e em outros países, 
apesar de existirem inúmeros mecanismos 
constitucionais de proteção aos direitos hu-
manos das mulheres.

A desigualdade, longe de ser natural, é 
posta pela tradição cultural, pelas estruturas 
de poder, pelos agentes envolvidos na trama de 
relações sociais. Nas relações entre homens e 
entre mulheres, a desigualdade de gênero não 
é dada, mas pode ser construída, e o é, com 
frequência.  (SAFFIOTI, 2004, p. 75).

A?violência contra a mulher?acontece em 
casa, em momentos de convivência familiar e não 
se manifesta apenas nas?agressões físicas?ou 
no?abuso sexual, mas também pelo?abuso psi-
cológico, pela violência?moral?e?patrimonial 
por “parceiros” e outros familiares. Nenhum 
homem se transforma em agressor só porque 
está confinado, mas para os homens que já 
possuem um padrão violento, esses fatores 
podem desencadear condutas de agressão ou 
intensificar uma agressão já existente.

A violência contra as mulheres sempre 
existiu e ainda é muito forte e naturalizada 
na sociedade atual e é uma violência aceitável 
em muitos casos, uma situação altamente 
complexa. As mulheres e meninas estão sendo 
ameaçadas, espancadas, estupradas e/ou mor-
rendo dentro de casa, onde deveria ser o 
local que estariam seguras e protegidas.  As 
mulheres negras estão entre as que mais so-
frem de violência doméstica no Brasil e são as 
principais vítimas de homicídio e feminicídio.

Segundo o Atlas da Violência de 2021, 66% 
das mulheres assassinadas no Brasil, são 
negras. Isto é, a cada 10 mulheres mortas, 6 
são negras. Nesses casos, encontra-se tanto 
as mulheres que foram vitimadas em razão de 
sua condição de gênero feminino, ou seja, em 
decorrência de violência doméstica ou familiar 
ou quando há menosprezo ou discriminação à 
condição de mulher, como também as vítimas 
da violência em geral, como roubos seguidos 
de mortes e outros conflitos. Portanto, a raça 
é determinante no desfecho da violência contra 
a mulher no país;

Pesquisadoras negras mostram que os 
estereótipos construídos ao longo de séculos 
têm influência na construção das identidades e 
vulnerabilizam a mulher negra, ao “autorizar” 
violações contra elas. É o que a socióloga e 
autora norte-americana feminista Patricia 
Hills Collins chama de “imagens de controle”: 
ideias que são aplicadas às mulheres negras 

e que permitem que outras pessoas as tratem 
de determinada maneira.?Dessa forma, quatro 
estereótipos racistas se destacam: o da mãe 
preta, que é a matriarca ou subserviente; o da 
negra de sexualidade exacerbada que provoca 
a atenção masculina; o da mulher dependente 
da assistência social; e o da negra raivosa, 
produtora da violência, não a receptora. Essa 
ideias vão, inclusive, na contramão de mitos 
que normalmente foram construídos em torno 
da imagem da mulher branca, como o da fra-
gilidade feminina, da exigência de castidade, 
da divisão sexual do trabalho em que o homem 
é o provedor e a mulher é a cuidadora.?(Az 
Mina, 2019) 1

O Relatório Global da OMS, com base em 
dados de 2000 a 2018, coloca que 01 em cada 
03 mulheres em todo o mundo (cerca de 736 
milhões de pessoas), sofre violência física 
ou sexual, principalmente por um “parceiro” 
íntimo. Essa violência começa cedo: uma em 
cada quatro mulheres jovens (de 15 a 24 anos) 
que estiveram em um relacionamento já terá 
sofrido violência de seus ̈ parceiros¨ por volta 
dos vinte anos. (ONU Mulheres, 2020)

Dados atuais mostram que com a COVID 
– 19 e a necessidade do isolamento social, os 
índices e as ocorrências de violência doméstica 
contra mulheres e meninas aumentaram con-
sideravelmente no mundo.

A pandemia desencadeou alterações 
bruscas na vida das famílias e da sociedade em 
geral. As restrições nos deslocamentos, para 
prevenir ou diminuir a taxa de transmissão 
da COVID-19, perturbam a rotina de modo 
geral, adicionando tensionamento e estresse. 
As crianças, em geral, estão fora da rotina es-
colar/creche, com acesso restrito a atividades 
de grupo e esportes. Homens e mulheres estão 
em trabalho remoto ou impossibilitados de 
trabalhar, o que também implica em sobre-
carga, desafios na conciliação de rotinas da 
casa e com cuidados com crianças e outros 
membros da família. Sendo assim, é possível 
que as pessoas sintam preocupação recorrente 
sobre ser infectado, ficar doente, como garantir 
a subsistência, como encontrar novas opções 
de cuidados aos idosos e crianças, entre outras. 
(FIOCRUZ, p. 2, 2020) .

O?isolamento social?impôs às mulheres 
uma realidade cruel, sobretudo na fase aguda 
da pandemia. O convívio prolongado com seus 
“parceiros” dentro de casa representa um 
risco, especialmente em um contexto em que 
as preocupações e inseguranças trazidas pela 
pandemia elevam as tensões e os conflitos 
familiares e aumento de casos de violência de 
gênero. Para muitas mulheres, o confinamento 
aumentou a frequência e a gravidade dos episó-
dios de violência doméstica, em todas as suas 
variantes como: psicológicas, sexuais, morais, 
entre outras. Distantes do ciclo social, os riscos 
para elas são cada vez maiores.

A violência contra as mulheres envolve um 
conjunto de fatores individuais, políticos, rela-
cionais, sociais e culturais. Alguns elementos 

abordados pela Fundação Oswaldo Cruz no 
auge da pandemia, por meio do artigo “Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial: Violência do-
méstica e familiar na pandemia de Covid-19 
(2020)”, relatam o aumento do risco de vio-
lência contra a mulher durante a pandemia, 
tais como: diminuição do contato com sua rede 
socioafetiva, que por sua vez pode favorecer a 
perpetração de violências; o homem e/ou a mu-
lher podem ter o sustento da família limitado ou 
ameaçado, resultando no aumento do estresse 
e no agravamento da convivência conflituosa 
e/ou violenta; os agressores podem se utilizar 
das restrições recomendadas para controle 
da pandemia como meio para exercer poder 
e comando sobre as parceiras, reduzindo seu 
acesso aos serviços e ao apoio psicossocial.

Em comparação com o ano de 2019, o au-
mento no percentual de agressões ocorridas 
dentro de casa saltou de 42% para 48,8%, 
enquanto a violência praticada nas ruas caiu 
de 29% para 19%. Esses números não refletem 
apenas a violência praticada pelo companheiro 
contra a mulher, mas também todo e qualquer 
tipo de agressão que envolve o seio familiar, na 
qual os agentes podem ser o pai, a mãe, avós, 
filhos e enteados.

Milhares de mulheres que já experimen-
tavam tão terrível situação em períodos an-
teriores, viram essa realidade agravar-se em 
razão do novo contexto gerado pelo regime 
de isolamento social, que embora eficaz do 
ponto de vista sanitário, impôs a elas um tipo 
de convívio muito mais intenso e duradouro 
junto a seu agressor, em geral seu parceiro[...]. 
O aumento de casos de violência doméstica 
passou então a ser sentido em grande parte dos 
países que decretaram quarentena, conforme 
informado pela ONU Mulheres nos primeiros 
meses de isolamento social. [...] Como a maior 
parte dos crimes cometidos contra as mulheres 
no âmbito doméstico exigem a presença da 
vítima para a instauração de um inquérito, 
as denúncias começaram a cair na quaren-
tena em função das medidas que exigem o 
distanciamento social e a maior permanência 
em casa. Além disso, a presença mais intensa 
do agressor nos lares constrange a mulher a 
realizar uma ligação telefônica ou mesmo de 
dirigir-se às autoridades competentes para 
comunicar o ocorrido. (Anuário de Segurança 
Pública, p.38, 2020).

Tal contexto explica que a diminuição do 
registro de algumas ocorrências não repre-
senta a redução de casos de violência contra a 
mulher e sim as dificuldades e obstáculos que 
as mulheres encontraram na pandemia para 
denunciar, sem contar a instabilidade pelos ser-
viços de proteção, com diminuição do número 
de servidores(as) e horários de atendimento.

Esses fatores foram confirmados pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 
quando realizou monitoramento dos registros 
de ocorrências de feminicídios, homicídios de 
mulheres, lesão corporal dolosa, ameaça, es-
tupro e estupro de vulnerável e concessões de 
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Editorial

Violência contra as mulheres: um 
olhar sobre os números e a vida

Eloisa Castro Berro e Manuela Nicodemos 

Eloisa Castro Berro é mestre em Serviço 
Social pela Unesp/UCDB e coordenadora 
responsável pela implantação da Casa da 

Mulher Brasileira de Campo Grande-MS.

Rebatendo críticas, o presidente da 
CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) do Senado, Davi Alco-

lumbre (DEM-AP), anunciou que fará a 
sabatina do ex-ministro André Mendonça 
para o STF (Supremo Tribunal Federal) na 
próxima semana. Alcolumbre, no entanto, 
ainda não marcou uma data específica. A 
expectativa no Senado é de que a sabatina 
ocorra entre a próxima segunda-feira (29) 
ou quarta-feira (1º).

A indicação de um magistrado de cú-
pula por agentes políticos sempre en-
volve manter no ar diversos malabares, 
alguns provindos das reivindicações de 
grupos sociais, organizados ou não em 

torno de denominações religiosas. Parte 
desse embate se resolve pela medição de 
forças políticas momentâneas: os grupos 
cujas lideranças têm mais força para 
emplacar seu pleito no instante da indi-
cação tendem a levar vantagem, a menos 
que o presidente da República se julgue 
forte o suficiente para bancar um nome 
de sua preferência pessoal e enfrentar os 
descontentes. Dias Toffoli não era o pre-
ferido de quase ninguém, mas foi ungido 
por Lula em um momento de excepcional 
popularidade do ex-presidente, no fim de 
seu segundo mandato. 

Em contrapartida, o presbiteriano André 
Mendonça era um advogado público até ser 

alçado à fama por sua disposição em apoiar 
Bolsonaro. Sua vantagem competitiva re-
side nwo fato de ser maior que a de qualquer 
outro cristão sincero, mas na disposição que 
ele demonstra em sacrificar a Constituição. 
Sua sustentação oral cheia de referências 
à Bíblia no julgamento sobre liberação dos 
templos foi uma eloquente demonstração 
de que ele está disposto a instrumentalizar 
até mesmo sua fé para servir aos interesses 
políticos momentâneos do governo. 

O pleito da representatividade no Poder 
Judiciário é ainda mais esperado quanto 
mais claros são os indícios de que, ao 
menos em alguns casos, a ideologia dos 
ministros pode ter papel decisivo na de-

cisão dos direitos em disputa. Como não 
projetar essa dúvida sobre o STF, um 
tribunal em que tantos ministros não se 
furtam a emitir opiniões públicas sobre as 
miudezas políticas de cada semana? Uma 
corte cuja jurisprudência sobre temas po-
liticamente sensíveis sacode ao sabor dos 
ventos, como vemos nos julgamentos sobre 
a Lava Jato, chama para si essa descon-
fiança. STF, como qualquer tribunal cons-
titucional no mundo, decide temas que se 
apresentam como disputas sobre direitos, 
mas que embutem evidentes conflitos po-
líticos. Algumas delas envolverão direitos 
de minorias, como no caso da possibilidade 
a aborto de fetos anencefálicos.

Caminho do Supremo

medidas protetivas de urgência em 12 Ufs  bra-
sileiras entre os meses de março, abril e maio/ 
2020, constatando que durante esse período, 
houve queda no registro da maior parte desses 
crimes, com exceção da violência letal contra as 
mulheres, que apresentou crescimento. Além 
disso, as chamadas do 190 aumentaram neste 
período no Brasil, contrariando a ideia de que 
esse tipo de violência havia diminuído.  (Anu-
ário de Segurança Pública, p.39, 2020).

A pandemia impôs desafio ainda maiores 
para o enfrentamento da violência contra a 
mulher, que precisa ser priorizado como uma 
política pública forte,  consistente e interseto-
rial, não limitada apenas aos setores da segu-
rança pública, mas igualmente nos campos da 
saúde, educação, cultura e assistência social. 
O fortalecimento das políticas de prevenção 
e enfrentamento à violência de gênero passa 
então pelo fortalecimento das redes de pro-
teção à mulher, por uma definição de metas, 
diretrizes, recursos financeiros e humanos e 
controle social para a garantia da participação 
popular na formulação das ações governamen-
tais, desencadeando uma atuação conjunta no 
enfrentamento da questão, conjuntura essa 
desmontada pelo atual governo federal.

É urgente, portanto, inaugurar novas formas 
de combater esse problema que deve inte-
ressar a toda sociedade e não só as mulheres. 
A “normalidade” como conhecíamos talvez 
nunca mais retorne, e caminhamos para um 
futuro que ainda é uma incógnita. Mas há uma 
certeza: a de que os graves problemas sociais 
que nos afligem só serão solucionados de duas 
formas: a primeira é com o comprometimento 
coletivo com a solidariedade, com a empatia, e 
união das diferenças em nome daquilo que nos 
une.  Acolhida, partilha, sensibilidade, colocar-
-se no lugar do outro são alguns dos valores 
que ganham centralidade neste momento. 
Ao mesmo tempo, é fundamental o desenvol-
vimento de ações institucionais por parte de 
governos que compreendam a vulnerabilidade 
social e econômica das meninas e mulheres, 
considerando as suas diferentes dimensões, 
étnicas, de raça e classe, que convivem diaria-
mente com situações de perigo e violência e tem 
suas vidas ameaçadas por sistemas econômicos 
capitalistas, patriarcais, racistas e misóginos.
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Supremo negou pedido do PV de anulação da reeleição antecipada

STF mantém reeleição de Carlão 
segura à presidência da Câmara

Vereador Tabosa manda recado a Azambuja 
e diz que ‘prefeito é Judas Iscariotes’

Defensoria
O quadro de pessoal da Defensoria Pública Estadual 

poderá ser alterado, conforme prevê proposta que começou 
a tramitar na Assembleia Legislativa. O Projeto de Lei 
347/2021 cria um cargo de defensora pública, um de de-
fensor público e dois cargos em comissão de assessora e 
de assessor para dar atendimento às estruturas a serem 
implementadas. Os cargos a serem criados são de Segunda 
Instância, totalizando, com a aprovação do projeto, 37 de-
fensores. A proposta, que foi apresentada na sessão dessa 
quarta-feira, segue para análise da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJR). Com o parecer favorável 
quanto à constitucionalidade, o projeto será votado pelos 
deputados em comissões de mérito e em sessões plenárias.

Auxílio Brasil
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que o rela-

tório apresentado pelo senador Fernando Bezerra (MDB-
-PE) à PEC dos Precatórios (PEC 23/21), nessa quarta-
-feira (24), na Comissão de Constituição e Justiça, está 
“muito aberto”. Para ela, é preciso evitar que o espaço 
fiscal aberto pelas mudanças nas regras dos precatórios 
possibilite a ampliação das emendas de relator ao orça-
mento e permita abertura para “todo tipo de negociação 
não republicana”. Os senadores pediram vista coletiva e 
a votação foi adiada. Simone defende aprovar a PEC para 
viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, desde 
que “com responsabilidade, sem aumentar as emendas dos 
parlamentares, o que seria absurdo num momento em que 
a população brasileira está passando fome”.

Carta Magna
O ensino sobre a 

Constituição Federal 
do Brasil poderá ser in-
cluído no currículo das 
escolas públicas de Mato 
Grosso do Sul como tema 
transversal. A proposta 
consta no Projeto de Lei 
348/2021, protocolada pelo 
deputado Evander Vendra-
mini (PP). A proposição 
deverá ser apresentada 
na sessão plenária da 
próxima terça-feira. De 
acordo com o projeto, a inclusão de noções básicas sobre a 
Constituição Federal visa possibilitar às “futuras gerações 
um conhecimento acerca do regime democrático em que 
estão inseridas, seus direitos e deveres conforme os fun-
damentos básicos contidos na Carta Magna brasileira”. O 
ensino abordará, sobretudo, noções sobre direitos e garan-
tias fundamentais, organização dos Poderes, ordem social 
e direitos das crianças e dos adolescentes. “O ensino da 
Constituição Federal é essencial, pois é indispensável para 
a formação cívica e cidadã, uma vez que trata dos direitos 
e fundamentos que baseiam o ordenamento jurídico na-
cional”, afirmou o parlamentar.

Alberto Gonçalves

Bastidores

O prefeito de Campo 
Grande, Marquinhos Trad 
(PSD), discursa como pré-
-candidato a governo do Es-
tado e diz que dá para baixar 
o ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços) em Mato Grosso 
do Sul se houver vontade 
política. Ele foi indicado pelo 
presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, a disputar eleição, 
e tem apoio do presidente 
estadual, senador Nelsinho 
Trad, para renunciar ao 
cargo de prefeito e seguir 
em palanque. 

“Olha, esse tema vai 
tomar boa parte dos de-
bates e dos programas nas 
eleições do próximo ano. 
Até porque é muito difícil 
alguém prosperar com o 
ICMS nesse percentual que 
temos dentro do nosso Es-
tado. Dizer que não dá para 
reduzir é muito simplório, 
sem fundamento nenhum e 
um argumento convincente 
é apenas dizer: ‘Ah se eu 
reduzir vou ter renúncia 
de receita, e posso ser pro-
cessado’”, disse o prefeito 
durante entrevista on-line 
ao site Líder News de Co-
rumbá.

Durante a entrevista 
por videoconferência no 
gabinete da Prefeitura de 
Campo Grande, Trad deu 
como exemplo o congela-

mento do IPTU para 2022 na 
Capital. “Poxa, eu congelei 
o IPTU aqui e todo mundo 
dizia que era impossível 
não aplicar pelo menos o 
reajuste do IPCA que era 
10,02%, é possível fazer, 
sim. Basta ter vontade po-
lítica. Basta devolver ao 
cidadão o respeito que a 
máquina pública tem que ter 
com ele. Não é possível mais 
tanta carga tributária como 
a gente sente nas costas.”

O discurso de pré-can-
didato se intensificou na-
medida em que o prefeito 
explicou os motivos de o 
gestor se esforçar para di-
minuir os impostos. “Antes 
de a pessoa ser um gover-
nador, tem de entender que 
é um consumidor. Ele nasce 
consumidor, ele não nasce 
governador e logo, logo, ele 
vai deixar de ser governador, 
seja quem for que lá estiver e 
vai voltar a ser consumidor. 
Por isso não é possível, se 
os outros estados têm va-
lores percentuais menores, 
por que o nosso Estado não 
pode trabalhar para ter? E 
mais do que isso. As vezes 
o menos é mais, porque se 
você diminuir vai incentivar 
e com isso circula o valor 
maior. E o resultado final é 
um superávit de ICMS ainda 
que menor o percentual. Por 
isso é possível, sim.” (RSC)

Adriana Viana/ALEMS

atual. Porém, o presidente es-
tadual do PV, ex-vereador Mar-
celo Bluma, entendeu que a 
antecipação em menos de um 
ano de cumprimento de man-
dato como vereador e antes de 
completar o biênio à frente da 
gestão era inconstitucional. 
Por isso ele entrou com Ar-
guição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental.

No documento pedindo a 
anulação da reeleição, o PV 
argumentou sobre artigo da 
Constituição e sobre a Lei 
Orgânica de Campo Grande, 
que também proíbe a ree-
leição na mesma legislatura. 
Porém a relatora ministra 
Carmem Lucia não entendeu 
dessa forma, e interpretou 
“que a reeleição é permitida, 
mas somente uma vez na le-
gislatura”.

Acompanharam o voto da 
relatora os ministros Gilmar 
Mendes, Edson Fachin, Dias 
Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Roberto Barroso, Nunes Mar-
ques e Alexandre de Moraes. 
O único a votar contra foi 
o ministro Ricardo Lewan-
dowski, que também argu-
mentou que o correto era que 
o PV entrasse com ação direta 
no TJMS (Tribunal de Justiça 
de MS) e não no STF.

Para um advogado especia-
lista em direito administrativo,  
Yves Drosghic, a decisão do 
STF era esperada.  “A decisão 
já era esperada, pois anterior-
mente o STF tinha decidido 
por limitar a uma a reeleição 
de presidentes de Assembleias 
Legislativas. Agora, essa de-
cisão cria efeito modulador e 
passa a valer para todas as Câ-
maras Municipais do Brasil”, 
disse  o advogado Yves Dros-
ghic ao Blog do Marco Eusébio.

Carlos Augusto Borges 
foi reeleito para segundo 
mandato durante 
votação em julho

Izaias Medeiros/CMCG
Rayani Santa Cruz

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) negou o pedido do 
Partido Verde para anular a 
reeleição antecipada do pre-
sidente da Câmara de Campo 
Grande, Carlos Augusto 
Borges, o “Carlão do PSB”. 
Com isso, ele sai vitorioso 
do processo e o biênio de 
2022/2024 como presidente da 
Casa de Leis fica mantido. Em 
plenário, oito ministros acom-
panharam o voto da relatora, 
Carmem Lúcia, que entendeu 
a limitação de reeleição por 
apenas uma vez, mesmo que a 
Constituição Federal permita 
apenas um mandato de presi-
dente por legislatura.

Para Carlão, a justiça foi 
feita já que a reeleição foi 
realizada seguindo o Regi-
mento Interno da Casa de 
Leis. “Olha, eu fico contente. 
A justiça foi feita porque é 
um era um entendimento do 
nosso regimento, que permite 
a reeleição. E o regimento 
não fala que a eleição deve 
ser só depois do primeiro 
ano de presidente. A regra 
permite a reeleição anteci-
pada, e libera a reeleição da 
Mesa Diretora na mesma le-
gislatura. O nosso regimento 
é claro nisso”, disse ele, que 
completou: “Agora, a ante-
cipação do prazo é feita de 
dois em dois anos, e mesmo 
sendo feito dentro da mesma 
legislatura fica a critério dos 
vereadores, pois o regimento 
não fala que não pode ante-
cipar, e  que teria de ser de 
dois em dois anos”.

O presidente afirma que 
a decisão do STF é acertada 
ao enfatizar que na próxima 
legislatura é proibida a ree-

leição para comandar a Casa 
de Leis. Ele entende que, 
mesmo que for reeleito para 
vereador, uma terceira vitória 
para o cargo consecutiva não 
seria viável. O vereador ainda 
explica que, mesmo que a 
decisão fosse desfavorável, 
cumpriria e entenderia a in-
terpretação do Supremo.

“A gente tem de agradecer 
a Deus, eu estava confiante, 
mas também estava prepa-
rado, caso a decisão fosse 
contrária à minha pessoa, e 
a nossa chapa. Eu ia aceitar, 
porque decisão judicial não 
se discute, se cumpre, né? 
Aceitaria tranquilo e indicaria 
outro companheiro para pre-
sidir. Deu tudo certo e agora 
vamos trabalhar e continuar 
com muita força e partici-
pando ativamente das deci-
sões do município.”

O presidente da Casa 

afirma que vai intensificar os 
trabalhos nos próximos dois 
anos. Ele pretende voltar a 
visitar os bairros com a Câ-
mara itinerante, com sessões 
mais presentes nas comuni-
dades com a participação da 
população. “Também quero 
modernizar a casa para fa-
cilitar o nosso trabalho por 
meio de sistema digital e com 
sessão em votação no painel. 
Aém disso, também almejo 
fazer as sessões comunitárias 
itinerantes com um Legislativo 
forte”, destacou Carlão.

Ação na Justiça
Os vereadores de Campo 

Grande decidiram antecipar 
a eleição para a escolha da 
Mesa Diretora, prevista para 
ocorrer em 2022, e a reali-
zaram dia 15 de julho, reele-
gendo Carlão para presidente, 
dando continuidade à diretoria 

Marquinhos Trad concede 
entrevista e já fala como 
pré-candidato no gabinete

para o servidor em Campo 
Grande. Sou presidente do 
Sisem e falo com proprie-
dade. Seria a mesma coisa 
que cometer suicídio. Ele é 
carrasco com o servidor e 
terceiriza tudo. A prefeitura 
está quebrada e não reflete 
a realidade. Está falida e 
maquiada.”

O que diz o PDT
O presidente estadual do 

PDT, deputado Dagoberto 
Nogueira, disse que o par-
tido não terá candidato à 
majoritária e que faz diálogo 
interno sobre os rumos da 
eleição do ano que vem. Para 
o parlamentar, como os can-
didatos ainda não colocaram 
seus nomes oficialmente é 
necessário aguardar para 
ver como se dará o processo.

Questionado sobre o po-
sicionamento de Tabosa em 
não apoiar o PSD e se o 
partido seguirá essa linha 
de não andar junto com Mar-
quinhos Trad, o deputado 
afirmou que o PDT atual-
mente está propenso a apoiar 
o pré-candidato a governo 
Eduardo Riedel, do PSDB. 

“Temos uma disposição, 
diante dos candidatos co-
locados até o momento de 
ficarmos com o Eduardo 
Riedel, pois ele é um quadro 
técnico e tem mostrado dis-
posição em ter um palanque 
amplo presidencial.” (RSC)

Parlamentar quebrou 
protocolo ao usar a tribuna e 
citou aliança antes de fazer 
duras críticas ao prefeito

Izaias Medeiros/CMCG
Único opositor ao prefeito, 

o vereador de Campo Grande 
Marcos Tabosa (PDT) mandou 
recado ao governador Rei-
naldo Azambuja (PSDB) di-
zendo que uma futura aliança 
com Marquinhos Trad (PSD) 
nas eleições em 2022 seria 
um tiro no pé, e chegou a in-
titular o prefeito como “Judas 
Iscariotes”. A hipótese de 
aliança foi ventilada  com o 
nome da primeira-dama Ta-
tiane Trad como cogitada a 
ser vice-candidata a governa-
dora junto ao nome do PSDB, 
secretário de Infraestrutura 
Eduardo Riedel. Porém, ela 
mesma desmentiu a história 
por meio de nota oficial.

Tabosa primeiramente 
usou a tribuna da Câmara, 
fez críticas ferrenhas à admi-
nistração do prefeito Marqui-
nhos Trad, e afirmou que, se 
Riedel caminhar ao lado de 
Trad, não chega ao segundo 
turno. 

“Essa gestão perna curta 
do prefeito Marcos Trad é 
complicada. Governador Rei-
naldo Azambuja vou falar 
uma coisa para o senhor: 
não aceite o apoio do Marqui-
nhos. Se o senhor fizer isso, 
o Riedel não vai nem para o 
segundo turno. Ele [Marqui-
nhos] está acabando com o 
servidor público de Campo 
Grande”, afirmou o vereador 
Marcos Tabosa. 

Ele logo foi rebatido pelo 

líder do prefeito na Câmara, 
vereador Beto Avelar (PSD), 
que defendeu a gestão. “O 
senhor diz que são rumores 
e que escutou isso e aquilo. 
Mas nada de concreto. Me diz 
onde está o seu prefeito?”, 
questionou o vereador, insi-
nuando a gestão de Gilmar 
Olarte, apoiada por Tabosa.

Questionado sobre o aviso 
que deu ao governador Rei-
naldo Azambuja, o vereador 
Tabosa disse ao jornal O 
Estado que, como vereador 
e presidente do Sisem (Sin-
dicato dos Servidores Mu-
nicipais de Campo Grande), 
enxerga que “a gestão está 
maquiada”.

“O prefeito Marcos Trad 
faz uma administração ma-

quiada em Campo grande. 
Não é a realidade, a gente vai 
nas UPAs, nas UBSs, visita 
Cras e setores da prefei-
tura que estão com serviços 
ruins. Não é essa maravilha 
que eles dizem; isso não é a 
realidade. O alerta que eu 
dei ao governador foi para 
que ele não caísse no canto 
da sereia do prefeito. Porque 
ele é, na verdade, um Judas 
Iscariotes.”

Descrente da vitória
O pedetista disse ainda 

que não acredita em futura 
eleição de Trad a governo. “O 
grande problema do Marcos 
Trad é o servidor público 
estadual, e ele não tem votos. 
Ele foi um dos piores gestores 
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Defensoria
O quadro de pessoal da Defensoria Pública Estadual 

poderá ser alterado, conforme prevê proposta que começou 
a tramitar na Assembleia Legislativa. O Projeto de Lei 
347/2021 cria um cargo de defensora pública, um de de-
fensor público e dois cargos em comissão de assessora e 
de assessor para dar atendimento às estruturas a serem 
implementadas. Os cargos a serem criados são de Segunda 
Instância, totalizando, com a aprovação do projeto, 37 de-
fensores. A proposta, que foi apresentada na sessão dessa 
quarta-feira, segue para análise da Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação (CCJR). Com o parecer favorável 
quanto à constitucionalidade, o projeto será votado pelos 
deputados em comissões de mérito e em sessões plenárias.

Auxílio Brasil
A senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse que o rela-

tório apresentado pelo senador Fernando Bezerra (MDB-
-PE) à PEC dos Precatórios (PEC 23/21), nessa quarta-
-feira (24), na Comissão de Constituição e Justiça, está 
“muito aberto”. Para ela, é preciso evitar que o espaço 
fiscal aberto pelas mudanças nas regras dos precatórios 
possibilite a ampliação das emendas de relator ao orça-
mento e permita abertura para “todo tipo de negociação 
não republicana”. Os senadores pediram vista coletiva e 
a votação foi adiada. Simone defende aprovar a PEC para 
viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, desde 
que “com responsabilidade, sem aumentar as emendas dos 
parlamentares, o que seria absurdo num momento em que 
a população brasileira está passando fome”.

Carta Magna
O ensino sobre a 

Constituição Federal 
do Brasil poderá ser in-
cluído no currículo das 
escolas públicas de Mato 
Grosso do Sul como tema 
transversal. A proposta 
consta no Projeto de Lei 
348/2021, protocolada pelo 
deputado Evander Vendra-
mini (PP). A proposição 
deverá ser apresentada 
na sessão plenária da 
próxima terça-feira. De 
acordo com o projeto, a inclusão de noções básicas sobre a 
Constituição Federal visa possibilitar às “futuras gerações 
um conhecimento acerca do regime democrático em que 
estão inseridas, seus direitos e deveres conforme os fun-
damentos básicos contidos na Carta Magna brasileira”. O 
ensino abordará, sobretudo, noções sobre direitos e garan-
tias fundamentais, organização dos Poderes, ordem social 
e direitos das crianças e dos adolescentes. “O ensino da 
Constituição Federal é essencial, pois é indispensável para 
a formação cívica e cidadã, uma vez que trata dos direitos 
e fundamentos que baseiam o ordenamento jurídico na-
cional”, afirmou o parlamentar.

Alberto Gonçalves

Bastidores

O prefeito de Campo 
Grande, Marquinhos Trad 
(PSD), discursa como pré-
-candidato a governo do Es-
tado e diz que dá para baixar 
o ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços) em Mato Grosso 
do Sul se houver vontade 
política. Ele foi indicado pelo 
presidente do PSD, Gilberto 
Kassab, a disputar eleição, 
e tem apoio do presidente 
estadual, senador Nelsinho 
Trad, para renunciar ao 
cargo de prefeito e seguir 
em palanque. 

“Olha, esse tema vai 
tomar boa parte dos de-
bates e dos programas nas 
eleições do próximo ano. 
Até porque é muito difícil 
alguém prosperar com o 
ICMS nesse percentual que 
temos dentro do nosso Es-
tado. Dizer que não dá para 
reduzir é muito simplório, 
sem fundamento nenhum e 
um argumento convincente 
é apenas dizer: ‘Ah se eu 
reduzir vou ter renúncia 
de receita, e posso ser pro-
cessado’”, disse o prefeito 
durante entrevista on-line 
ao site Líder News de Co-
rumbá.

Durante a entrevista 
por videoconferência no 
gabinete da Prefeitura de 
Campo Grande, Trad deu 
como exemplo o congela-

mento do IPTU para 2022 na 
Capital. “Poxa, eu congelei 
o IPTU aqui e todo mundo 
dizia que era impossível 
não aplicar pelo menos o 
reajuste do IPCA que era 
10,02%, é possível fazer, 
sim. Basta ter vontade po-
lítica. Basta devolver ao 
cidadão o respeito que a 
máquina pública tem que ter 
com ele. Não é possível mais 
tanta carga tributária como 
a gente sente nas costas.”

O discurso de pré-can-
didato se intensificou na-
medida em que o prefeito 
explicou os motivos de o 
gestor se esforçar para di-
minuir os impostos. “Antes 
de a pessoa ser um gover-
nador, tem de entender que 
é um consumidor. Ele nasce 
consumidor, ele não nasce 
governador e logo, logo, ele 
vai deixar de ser governador, 
seja quem for que lá estiver e 
vai voltar a ser consumidor. 
Por isso não é possível, se 
os outros estados têm va-
lores percentuais menores, 
por que o nosso Estado não 
pode trabalhar para ter? E 
mais do que isso. As vezes 
o menos é mais, porque se 
você diminuir vai incentivar 
e com isso circula o valor 
maior. E o resultado final é 
um superávit de ICMS ainda 
que menor o percentual. Por 
isso é possível, sim.” (RSC)

Adriana Viana/ALEMS

atual. Porém, o presidente es-
tadual do PV, ex-vereador Mar-
celo Bluma, entendeu que a 
antecipação em menos de um 
ano de cumprimento de man-
dato como vereador e antes de 
completar o biênio à frente da 
gestão era inconstitucional. 
Por isso ele entrou com Ar-
guição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental.

No documento pedindo a 
anulação da reeleição, o PV 
argumentou sobre artigo da 
Constituição e sobre a Lei 
Orgânica de Campo Grande, 
que também proíbe a ree-
leição na mesma legislatura. 
Porém a relatora ministra 
Carmem Lucia não entendeu 
dessa forma, e interpretou 
“que a reeleição é permitida, 
mas somente uma vez na le-
gislatura”.

Acompanharam o voto da 
relatora os ministros Gilmar 
Mendes, Edson Fachin, Dias 
Toffoli, Rosa Weber, Luiz Fux, 
Roberto Barroso, Nunes Mar-
ques e Alexandre de Moraes. 
O único a votar contra foi 
o ministro Ricardo Lewan-
dowski, que também argu-
mentou que o correto era que 
o PV entrasse com ação direta 
no TJMS (Tribunal de Justiça 
de MS) e não no STF.

Para um advogado especia-
lista em direito administrativo,  
Yves Drosghic, a decisão do 
STF era esperada.  “A decisão 
já era esperada, pois anterior-
mente o STF tinha decidido 
por limitar a uma a reeleição 
de presidentes de Assembleias 
Legislativas. Agora, essa de-
cisão cria efeito modulador e 
passa a valer para todas as Câ-
maras Municipais do Brasil”, 
disse  o advogado Yves Dros-
ghic ao Blog do Marco Eusébio.

Carlos Augusto Borges 
foi reeleito para segundo 
mandato durante 
votação em julho

Izaias Medeiros/CMCG
Rayani Santa Cruz

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) negou o pedido do 
Partido Verde para anular a 
reeleição antecipada do pre-
sidente da Câmara de Campo 
Grande, Carlos Augusto 
Borges, o “Carlão do PSB”. 
Com isso, ele sai vitorioso 
do processo e o biênio de 
2022/2024 como presidente da 
Casa de Leis fica mantido. Em 
plenário, oito ministros acom-
panharam o voto da relatora, 
Carmem Lúcia, que entendeu 
a limitação de reeleição por 
apenas uma vez, mesmo que a 
Constituição Federal permita 
apenas um mandato de presi-
dente por legislatura.

Para Carlão, a justiça foi 
feita já que a reeleição foi 
realizada seguindo o Regi-
mento Interno da Casa de 
Leis. “Olha, eu fico contente. 
A justiça foi feita porque é 
um era um entendimento do 
nosso regimento, que permite 
a reeleição. E o regimento 
não fala que a eleição deve 
ser só depois do primeiro 
ano de presidente. A regra 
permite a reeleição anteci-
pada, e libera a reeleição da 
Mesa Diretora na mesma le-
gislatura. O nosso regimento 
é claro nisso”, disse ele, que 
completou: “Agora, a ante-
cipação do prazo é feita de 
dois em dois anos, e mesmo 
sendo feito dentro da mesma 
legislatura fica a critério dos 
vereadores, pois o regimento 
não fala que não pode ante-
cipar, e  que teria de ser de 
dois em dois anos”.

O presidente afirma que 
a decisão do STF é acertada 
ao enfatizar que na próxima 
legislatura é proibida a ree-

leição para comandar a Casa 
de Leis. Ele entende que, 
mesmo que for reeleito para 
vereador, uma terceira vitória 
para o cargo consecutiva não 
seria viável. O vereador ainda 
explica que, mesmo que a 
decisão fosse desfavorável, 
cumpriria e entenderia a in-
terpretação do Supremo.

“A gente tem de agradecer 
a Deus, eu estava confiante, 
mas também estava prepa-
rado, caso a decisão fosse 
contrária à minha pessoa, e 
a nossa chapa. Eu ia aceitar, 
porque decisão judicial não 
se discute, se cumpre, né? 
Aceitaria tranquilo e indicaria 
outro companheiro para pre-
sidir. Deu tudo certo e agora 
vamos trabalhar e continuar 
com muita força e partici-
pando ativamente das deci-
sões do município.”

O presidente da Casa 

afirma que vai intensificar os 
trabalhos nos próximos dois 
anos. Ele pretende voltar a 
visitar os bairros com a Câ-
mara itinerante, com sessões 
mais presentes nas comuni-
dades com a participação da 
população. “Também quero 
modernizar a casa para fa-
cilitar o nosso trabalho por 
meio de sistema digital e com 
sessão em votação no painel. 
Aém disso, também almejo 
fazer as sessões comunitárias 
itinerantes com um Legislativo 
forte”, destacou Carlão.

Ação na Justiça
Os vereadores de Campo 

Grande decidiram antecipar 
a eleição para a escolha da 
Mesa Diretora, prevista para 
ocorrer em 2022, e a reali-
zaram dia 15 de julho, reele-
gendo Carlão para presidente, 
dando continuidade à diretoria 

Marquinhos Trad concede 
entrevista e já fala como 
pré-candidato no gabinete

para o servidor em Campo 
Grande. Sou presidente do 
Sisem e falo com proprie-
dade. Seria a mesma coisa 
que cometer suicídio. Ele é 
carrasco com o servidor e 
terceiriza tudo. A prefeitura 
está quebrada e não reflete 
a realidade. Está falida e 
maquiada.”

O que diz o PDT
O presidente estadual do 

PDT, deputado Dagoberto 
Nogueira, disse que o par-
tido não terá candidato à 
majoritária e que faz diálogo 
interno sobre os rumos da 
eleição do ano que vem. Para 
o parlamentar, como os can-
didatos ainda não colocaram 
seus nomes oficialmente é 
necessário aguardar para 
ver como se dará o processo.

Questionado sobre o po-
sicionamento de Tabosa em 
não apoiar o PSD e se o 
partido seguirá essa linha 
de não andar junto com Mar-
quinhos Trad, o deputado 
afirmou que o PDT atual-
mente está propenso a apoiar 
o pré-candidato a governo 
Eduardo Riedel, do PSDB. 

“Temos uma disposição, 
diante dos candidatos co-
locados até o momento de 
ficarmos com o Eduardo 
Riedel, pois ele é um quadro 
técnico e tem mostrado dis-
posição em ter um palanque 
amplo presidencial.” (RSC)

Parlamentar quebrou 
protocolo ao usar a tribuna e 
citou aliança antes de fazer 
duras críticas ao prefeito

Izaias Medeiros/CMCG
Único opositor ao prefeito, 

o vereador de Campo Grande 
Marcos Tabosa (PDT) mandou 
recado ao governador Rei-
naldo Azambuja (PSDB) di-
zendo que uma futura aliança 
com Marquinhos Trad (PSD) 
nas eleições em 2022 seria 
um tiro no pé, e chegou a in-
titular o prefeito como “Judas 
Iscariotes”. A hipótese de 
aliança foi ventilada  com o 
nome da primeira-dama Ta-
tiane Trad como cogitada a 
ser vice-candidata a governa-
dora junto ao nome do PSDB, 
secretário de Infraestrutura 
Eduardo Riedel. Porém, ela 
mesma desmentiu a história 
por meio de nota oficial.

Tabosa primeiramente 
usou a tribuna da Câmara, 
fez críticas ferrenhas à admi-
nistração do prefeito Marqui-
nhos Trad, e afirmou que, se 
Riedel caminhar ao lado de 
Trad, não chega ao segundo 
turno. 

“Essa gestão perna curta 
do prefeito Marcos Trad é 
complicada. Governador Rei-
naldo Azambuja vou falar 
uma coisa para o senhor: 
não aceite o apoio do Marqui-
nhos. Se o senhor fizer isso, 
o Riedel não vai nem para o 
segundo turno. Ele [Marqui-
nhos] está acabando com o 
servidor público de Campo 
Grande”, afirmou o vereador 
Marcos Tabosa. 

Ele logo foi rebatido pelo 

líder do prefeito na Câmara, 
vereador Beto Avelar (PSD), 
que defendeu a gestão. “O 
senhor diz que são rumores 
e que escutou isso e aquilo. 
Mas nada de concreto. Me diz 
onde está o seu prefeito?”, 
questionou o vereador, insi-
nuando a gestão de Gilmar 
Olarte, apoiada por Tabosa.

Questionado sobre o aviso 
que deu ao governador Rei-
naldo Azambuja, o vereador 
Tabosa disse ao jornal O 
Estado que, como vereador 
e presidente do Sisem (Sin-
dicato dos Servidores Mu-
nicipais de Campo Grande), 
enxerga que “a gestão está 
maquiada”.

“O prefeito Marcos Trad 
faz uma administração ma-

quiada em Campo grande. 
Não é a realidade, a gente vai 
nas UPAs, nas UBSs, visita 
Cras e setores da prefei-
tura que estão com serviços 
ruins. Não é essa maravilha 
que eles dizem; isso não é a 
realidade. O alerta que eu 
dei ao governador foi para 
que ele não caísse no canto 
da sereia do prefeito. Porque 
ele é, na verdade, um Judas 
Iscariotes.”

Descrente da vitória
O pedetista disse ainda 

que não acredita em futura 
eleição de Trad a governo. “O 
grande problema do Marcos 
Trad é o servidor público 
estadual, e ele não tem votos. 
Ele foi um dos piores gestores 
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Eleições internas

Filiação

Vaga no Supremo

Comissão de Constituição e Justiça 
ouvirá ex-ministro semana que vem

Testes em novo app para prévias do PSDB falham

PSD faz evento para alavancar Pacheco 
em meio a filiações de Moro e Bolsonaro

Alcolumbre cede e 
marca sabatina de 
Mendonça, indicado 
por Bolsonaro ao STF

DE CARLÃO PIGNATARI (PSDB), presidente da Assembleia de SP, sobre 
mudanças de posição do candidato nas prévias presidenciais tucanas.

Eduardo Leite é a contradição ambulante. 
Uma hora diz o que pensa e outra 
hora pensa o que o Aécio Neves diz

Por um triz
Para lideranças partidárias, o avanço da possível 

candidatura de Sergio Moro (Podemos) atinge o núcleo da 
campanha de Ciro Gomes (PDT) e pode feri-la de morte. 
De acordo com essa leitura, compartilhada inclusive por 
pedetistas ouvidos pelo Painel, o ex-juiz ocupa o espaço 
que Gomes tenta cavar para si: o de crítico de Lula (PT) e 
de Jair Bolsonaro. Se as próximas pesquisas mostrarem 
Moro à frente, Gomes talvez tenha que mudar de estratégia 
ou desistir, avaliam políticos.

Ouvidos 
Como mostrou a coluna em junho, pessoas próximas de 

Gomes, como o presidente Carlos Lupi, e pedetistas como 
Túlio Gadêlha, tentaram convencê-lo a concentrar ataques 
em Bolsonaro e deixar Lula de lado. Até o momento não 
tiveram sucesso.

Me inclua fora 
Em caráter reservado, aliados do pré-candidato dizem 

não concordar que a candidatura de Moro seja prejudicial 
a ele. O principal prejudicado será Bolsonaro, dizem, que 
perderá votos para seu ex-ministro da Justiça.

De olho 
Ex-ministro da Saúde e aliado próximo de Lula, 

Alexandre Padilha diz que o ex-presidente tem recebido 
convites e viajará também para os EUA, provavelmente 
no começo de 2022. O petista foi recebido na Europa por 
líderes como o presidente francês, Emmanuel Macron, e o 
premiê espanhol, Pedro Sánchez.

...na gringa 
Padilha afirma que parte relevante da campanha 

será dedicada a ações internacionais para garantir as 
eleições e a democracia. “Que o mundo esteja de olho nos 
movimentos de Bolsonaro nas eleições. A ideia é manter 
canal para denunciar qualquer movimento e também 
fortalecer pontes”, diz.

Alta 
As prévias do PSDB foram um dos termos mais 

buscados do Brasil na categoria Política do Google entre 
segunda e terça (23), aponta levantamento da plataforma, 
que também mostrou que o interesse pelo tema nesse 
período foi o maior até hoje.

Marketing 
No domingo (21), o partido fracassou ao tentar realizar 

a escolha de seu candidato presidencial devido a um 
problema no aplicativo.

Gelou 
Candidato nas prévias, João Doria decidiu distribuir 

potinhos de sorvete da marca Häagen-Dazs a jornalistas 
que aguardavam na sede do PSDB em Brasília. O 
governador de SP ofereceu três opções de sabores: 
macadâmia, chocolate e doce de leite.

Esse cara 
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se 

autointitulou em jantar com empresários na noite de 
segunda (22) o vacinador-geral da República e disse que 
o Brasil tem contratada toda a vacina contra Covid-19 
necessária para 2022.

...sou eu 
A afirmação veio após pergunta de um participante 

sobre a dificuldade para se vacinar em outro estado 
diferente do que nasceu. Queiroga criticou governos e 
prefeituras, mas afirmou que em Brasília ele mesmo 
poderia vacinar uma vez que já aplicou imunizante em 
vários ministros do governo Bolsonaro.

Contrato 
O titular da Saúde também foi perguntado sobre o 

motivo de não ter convencido o presidente da República 
a se vacinar e argumentou ser ministro e não médico de 
Bolsonaro. Aparentando estar descontraído, Queiroga 
encerrou seu discurso citando “Brasil mostra a sua cara”, 
trecho da música de Cazuza.

Dono da 
Em seminário organizado pelo instituto do ex-

comandante do Exército Eduardo Villas Bôas na sexta-
feira (19), o ministro Augusto Heleno (Gabinete de 
Segurança Institucional) disse que a China depende do 
Brasil, assim como o Brasil depende dela.

...bola 
A aproximação na área econômica é necessária para a 

China e para o Brasil. Alguns dizem ‘somos extremamente 
dependentes da China’. Somos dependentes da China 
porque temos grandes trocas comerciais com a China. Eles 
também dependem de nós”, disse.

Folhapress

Em meio à filiação de Sérgio 
Moro ao Podemos e do anun-
ciado ingresso de Jair Bolso-
naro no PL, o PSD de Gilberto 
Kassab fez nessa quarta-feira 
(24) um evento em Brasília com 
o objetivo de alavancar o nome 
do presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (MG), para a 
corrida ao Palácio do Planalto.

Realizado em no salão de 
eventos do hotel Royal Tulip, 
um dos mais caros de Brasília, a 
reunião tinha como objetivo ini-
cial anunciar a filiação de José 
Luiz Datena, mas o jornalista 
adiou a formalização em razão 
das incertezas sobre o cenário 
eleitoral em São Paulo.

Em sua fala, Pacheco nova-
mente voltou a não se compro-
meter diretamente com a postu-

lação à Presidência, mas, assim 
como no evento de sua filiação 
ao PSD, no mês passado, voltou 
a fazer um longo discurso com 
tom de candidato.

Ele criticou extremos e a 
cultura de ódio, defendendo a 
democracia e voltando a fazer 
várias referências ao mineiro 
Juscelino Kubitschek (Pacheco 
é de Rondônia, mas foi criado e 
fez carreira política em Minas).

“Vivemos hoje no Brasil um 
clima de radicalismo, de extre-
mismo, de uma cultura de ódio 
que está acabando com o Brasil 
e que precisamos conter”, 
afirmou, acrescentando mais 
adiante, em uma clara refe-
rência a eleitores de Bolsonaro: 
“Revelar amor ao Brasil não 
é colocar uma camisa da se-
leção brasileira e sair na rua 
xingando o Supremo Tribunal 

Folhapress

A RelataSoft, nova empresa 
contratada pelo PSDB, na terça-
-feira (23), para concluir a vo-
tação das prévias presidenciais 
teve seu aplicativo reprovado 
em testes feitos pelo partido 
durante a madrugada dessa 
quarta-feira (24).

A votação, que está acir-
rada entre os governadores 
João Doria (SP) e Eduardo 
Leite (RS), foi suspensa no 
domingo (21), depois que o 
aplicativo desenvolvido para 
o partido travou. 

Agora, com a votação in-
conclusa, o partido busca 
empresas e aplicativos alter-
nativos. As campanhas pres-
sionam pelo fim da eleição.

“Em relação à empresa de 
votação eletrônica para as pré-
vias do PSDB, os testes reali-
zados durante toda noite e ma-
drugada não foram totalmente 
satisfatórios. Em reuniões con-
firmadas já para o início dessa 
manhã, o PSDB e campanhas 
já programam testes com nova 
empresa. Outras entidades 
também já estão contatadas”, 
afirmou o partido em nota na 

manhã dessa quarta.
Leite, que defendeu a re-

tomada em 48 horas, o que 
já não foi possível, diz querer 
que a votação prossiga assim 
que houver um mínimo de se-
gurança para isso. Doria e o 
ex-prefeito de Manaus Arthur 
Virgílio, terceiro concorrente, 
propunham a retomada da vo-
tação no domingo (28).

Na segunda-feira (22), o 
presidente do PSDB, Bruno 
Araújo, afirmou que o partido 
iria concluir o pleito até o pró-
ximo domingo. A expectativa 
dele, com a contratação da Re-

lataSoft, era de que a votação 
fosse reiniciada nesta quinta 
(25), mas agora o cenário volta 
a ficar indefinido.

Membros do PSDB fizeram 
questão de ressaltar que o app 
D.Vota, da RelataSoft, empresa 
de tecnologia eleitoral, é uma 
boa ferramenta, mas que as 
exigências do partido e das 
três campanhas em relação à 
segurança são muito rigorosas.

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.

Evento de filiação foi 
realizado no salão de 
eventos do hotel Royal 
Tulip, em Brasília

Reprodução/Facebook

Federal e o Congresso”.
Sem citar nomes, o presi-

dente do Senado disse ainda 
que o Brasil não precisa, neste 
momento, de lançamento de 
candidatos a presidente, mas de 
políticos que debatam e encon-
trem soluções para os inúmeros 
problemas imediatos.

O PSD tenta viabilizar o 
nome de Pacheco como candi-
dato de uma terceira via contra 
a polarização eleitoral entre 
Lula e Bolsonaro. De acordo 
com a última pesquisa do Da-
tafolha, porém, de setembro, o 
senador aparecia com apenas 
1% das intenções de voto.

Ex-ministro da Justiça 
André Mendonça foi 
indicado para vaga no 
Supremo Tribunal Federal
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Folhapress

Após mais de quatro meses 
de resistência, o presidente da 
CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça) do Senado, Davi Al-
columbre (DEM-AP), marcou a 
sabatina do ex-ministro André 
Mendonça, indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro para 
uma vaga no (STF) Supremo 
Tribunal Federal.

A sabatina e votação da 
indicação de Mendonça na 
CCJ vão acontecer na próxima 
semana, durante esforço con-
centrado no Senado para votar 
as indicações de autoridades.

O presidente da comissão 
informou que um calendário 
será elaborado até o início da 
próxima semana, para que 
todos os nomes pendentes de 
análise na CCJ sejam efetiva-
mente sabatinados.

“Vou fazer a leitura de todas 
as mensagens [presidenciais] 
que estão aqui. Vou seguir 
integralmente a decisão do 
presidente [do Senado] Ro-
drigo Pacheco de, no esforço 
concentrado, com o quórum 
adequado, fazermos as saba-
tinas de todas as autoridades 
que estão indicadas na co-

missão”, afirmou o senador.
O senador também disse 

que recebeu sete pedidos de 
senadores para serem relator 
da indicação de André Men-
donça. Acrescentou que vai 
realizar uma reunião com os 
interessados e membros da 
comissão nos próximos dias e 
que então tomará uma decisão.

O senador pelo Amapá se 
encontrou em uma posição di-
fícil para continuar segurando 
a sabatina de André Men-
donça, apesar do alívio pro-
porcionado por uma decisão 
do STF, que garantiu a sua 
prerrogativa para agendar as 
análises dentro da comissão.

Em contrapartida, cresceu 
a pressão sobre seu aliado, 
Rodrigo Pacheco, que então 
marcou um esforço concen-
trado e vinha falando que 
tinha “expectativa” de que 
Alcolumbre realizaria todas as 
sabatinas pendentes.

Ao mesmo tempo, o presi-
dente da CCJ também vinha 
repetindo nos últimos meses 
a interlocutores que apenas 
pautaria a sabatina de Men-
donça se tivesse votos sufi-
cientes para derrubá-la. Como 
a Folha mostrou, ele tem dito 

que conta com 49 votos contra 
o indicado de Jair Bolsonaro – 
de um total de 81 senadores.

Alcolumbre fez, nessa 
quarta-feira (24), uma longa 
fala sobre o assunto, reba-
tendo a acusação de que havia 
tornado inoperante alguns 
órgãos, justamente por não 
agendar sabatinas.

Citou como exemplo o 
CNMP (Conselho Nacional do 
Ministério Público), afirmando 
que as sabatinas que lhe ca-
biam haviam sido feitas, mas 
que o plenário do Senado não 
realizou as votações previstas.

O senador pelo Amapá 
também afirmou que tinha 
preferência por realizar pri-
meiramente as sabatinas para 
cargos com mandatos e não 
para vagas vitalícias, como as 
indicações para tribunais.

Ele citou especificamente 
as indicações de Mendonça, 
para o STF e também para 
uma vaga no TST (Tribunal 
Superior do Trabalho), cuja 
indicada é a desembargadora 
Morgana de Almeida Richa.

“Pessoalmente se tivesse 
que escolher, eu optaria por 
colocar todos os cargos nesse 
momento, os cargos que dis-

põem de mandato e não os 
vitalícios”, afirmou.

Alcolumbre também co-
mentou a pressão que vinha 
recebendo, inclusive ataques 
de ódio em virtude da sua reli-
gião. Respondeu as críticas de 
que ele próprio poderia estar 
perseguindo um evangélico.

“Eu sou judeu. Como que 
eu estaria perseguindo um 
evangélico?”, questionou.

Alguns senadores elo-
giaram a iniciativa, mas 
aproveitaram para criticar a 
demora para o agendamento 
da sabatina. Esperidião Amin 
(PP-SC) se exaltou e bateu na 
mesa, afirmando que Alco-
lumbre, como presidente da 
CCJ, é “um súdito do regi-
mento [do Senado], mas é um 
súdito rebelde”.

Alguns senadores, como 
Simone Tebet (MDB-MS) e 
Carlos Portinho (PL-RJ), pe-
diram uma solução mais rá-
pida sobre o calendário das 
sabatinas. Um dos temores 
é de que a sabatina de Men-
donça fique para quinta-feira 
(2), o último dia do esforço 
concentrado, correndo o risco 
de ser adiada, caso as ante-
riores se prolonguem.



  
Campo Grande-MS | Quinta-feira, 25 de novembro de 2021

A5

CIDADES

Dengue Investigação

Assistência

Evento marca o início do desenvolvimento dos programas “Famílias Fortes” e “Qualifica Mulher” 

Quatro bairros de Campo Grande apresentam 
risco de infestação de mosquitos e 31 em alerta

MPMS solicita imagens de 
câmeras de casa de idosos

Aline Araújo e Isabela Assoni

Nessa quarta-feira (24), a 
titular do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, e o 
deputado federal Luiz Ovando 
(PSL) estiveram em Campo 
Grande para apresentar, junto 
a secretários da pasta, pro-
gramas e políticas públicas 
aos representantes estaduais, 
municipais e à sociedade civil 
de Mato Grosso do Sul. 

“Muito obrigada, deputado, 
por estar conosco e os de-
mais secretários. O que nós 
viemos fazer aqui? Nós viemos 
falar o que o nosso ministério 
faz para fortalecer a família. 
Cada secretaria nacional, e 
nós temos 8, e hoje o minis-
tério está em vários lugares”, 
iniciou a ministra.

No evento foi reforçada 
a importância do programa 
“Famílias Fortes” do governo 
federal, que tem como objetivo 
o bem-estar dos membros da 
família a partir do fortale-
cimento de seus vínculos e 
do desenvolvimento de habili-
dades parentais e sociais. 

“A gente está vivendo um 
momento em que precisa 
mudar muita coisa no Brasil. 
Eu poderia aqui agora mos-
trar os outros programas do 
ministério. Mas eu não po-
deria deixar de dizer que 
a gente precisa se levantar 
em defesa da família, das 
crianças, dos idosos, das mu-
lheres, dos mais vulneráveis”, 
afirmou a ministra

O MPMS (Ministério Pú-
blico Estadual) solicitou, no 
dia 19 deste mês, o afas-
tamento da dirigente e a 
obtenção de imagens do cir-
cuito interno de segurança 
de uma casa de idosos lo-
calizada no Jardim Taiveró-
polis, em Campo Grande. A 
decisão foi tomada após de-
núncias de maus-tratos que 
estariam sendo praticados 
contra os abrigados do local.

Segundo o processo, as 
denúncias começaram a ga-
nhar notoriedade em junho 
deste ano, após a família de 
uma das idosas que estavam 
na Instituição de Longa Per-
manência ter denunciado as 
ameaças realizadas pela di-
rigente, após ela exigir a 
retirada da idosa que foi 
encaminhada para o Caps 

(Centro de Atenção Psicos-
social), após sofrer uma 
crise psicológica.

Após o recebimento de ou-
tras denúncias de pacientes 
do local e familiares, o Mi-
nistério Público Estadual 
determinou o afastamento 
imediato da servidora, como 
medida de proteção para 
com todos os idosos que 
estão no local, e a obtenção 
das imagens das câmeras 
de segurança internas, a fim 
de comprovar e investigar 
as ações denunciadas. Caso 
não cumpra com a determi-
nação, ela poderá responder 
por desobediência e ir para a 
prisão. A equipe do jornal O 
Estado tentou contato com a 
instituição, mas não obteve 
retorno até o fechamento 
deste texto. (MP)

Michelly Perez

Conforme já adiantado na 
edição da última segunda-
-feira (22), pelo jornal O Es-
tado, quatro bairros de Campo 
Grande estão com risco de in-
festação de mosquitos segundo 
o LIRAa (Levantamento Rápido 
de Infestação do Aedes ae-
gypti), realizado em novembro 
pela CCEV (Coordenadoria de 
Controle de Endemias Veto-
riais). O estudo apontou ainda 
outros 31 em situação de alerta.

Até novembro deste ano, 
Campo Grande registrou 389 
casos confirmados de dengue, 
redução de mais de 95% em 
relação ao mesmo período de 
2020, em que 12.978 foram re-
gistrados. O número de mortes 

provocadas pela doença 
também caiu de sete para três. 
Conforme o levantamento, as 
áreas mais críticas são as da 
USF Iracy Coelho e da UBS Pio-
neira, ambas com iPP (Índice 
de Infestação Predial) de 5,7%, 
seguidas da USF Silvia Regina, 
5,4%, e da USF Vila Corumbá, 
4,8%. O índice é considerado 
crítico quando ultrapassa 3,9%. 
Outros 31 bairros estão em situ-
ação de alerta, com índice de 1 
a 3,9%, e 36 apresentam índices 
satisfatórios, abaixo de 1%.

A superintendente de Vi-
gilância em Saúde, Veruska 
Lahdo, destaca que os índices 
acendem um alerta sobre a 
importância da conscientização 
e do engajamento ainda maior 
da população, uma vez que 

80% dos focos são encontrados 
dentro das residências.

“Diferente do que muita 
gente pensa, a maioria dos 
focos do mosquito está dentro 
do nosso lar. Naquele vaso de 
planta que fica no fundo de 
quintal, na calha entupida e em 
materiais inservíveis jogados 
no quintal. Portanto é preciso 
que isso sirva de alerta para 
a população e que todos nós 
tenhamos consciência. O poder 
público faz a sua parte, mas 
é extremamente necessário o 
envolvimento de todos nesta 
batalha”, disse.

O levantamento apontou 
ainda que os principais vilões 
do combate à dengue estão 
no maior número de focos 
encontrados em pequenos 

depósitos de água, como gar-
rafas, vasos de plantas, emba-
lagens plásticas, entre outros. 
Por isso as ações de combate 
à proliferação do mosquito 
estão sendo intensificadas 
nos bairros com maiores ín-
dices de infestação, e dentro 
da rotina nas demais regiões.

“Diariamente as viaturas 
do fumacê estão percorrendo 
esses bairros e, paralelamente, 
o trabalho de campo está sendo 
intensificado por meio das vis-
torias e orientações a cargo dos 
agentes de saúde. Iniciamos já 
os mutirões com o objetivo de 
evitar que nosso município 
enfrente uma nova epidemia 
das doenças relacionadas ao 
Aedes aegypti”, pontua. (Com 
assessoria)

Ao falar da importância do 
encontro, ressaltou a presença 
dos conselheiros tutelares. 
“Os conselheiros tutelares 
são o braço do nosso minis-
tério. Obrigadão, meninos e 
meninas, por tudo que vocês 
estão fazendo pelas nossas 
crianças. Que Deus abençoe 
vocês. E prefeitos por favor, 
cuide dos nossos Conselhos 
Tutelares. Cuidem. Mais 
atenção aos nossos conse-
lheiros”, agradeceu. 

O deputado Luiz Ovando 
explicou que o programa é 
executado por meio de par-
cerias com os municípios, or-
ganizações da sociedade civil 
e instituições federais. “Daí 
a importância de os gestores 

municipais, especialmente, 
entenderem como funciona o 
‘Famílias Fortes’ para que seja 
implementado na maioria das 
cidades”, ressalta. 

Para a implementação é 
necessária a formação de ar-
ticuladores e facilitadores que 
irão atuar junto às famílias 
e conduzir os encontros. Os 
facilitadores dispõem de um 
manual, que detalha todas as 
atividades e o tempo de cada 
uma, e de vídeos que abordam 
os temas a serem trabalhados 
com as famílias. O programa 
conta com uma metodologia 
de sete encontros semanais 
para famílias com filhos entre 
10 e 14 anos.

A ministra aproveitou a 

oportunidade para falar sobre 
a importância no enfrenta-
mento ao feminicídio e abuso 
sexual de crianças. Em sua 
fala, fez uma longa reflexão 
sobre como a sua pasta visa 
priorizar a infância e pediu 
ajuda dos prefeitos. 

“Eu vim fazer um desafio: 
prioriza a infância. E cuida 
da infância, prefeito. Às vezes 
você não vai inaugurar ne-
nhuma obra. Mas você pode 
salvar sua cidade inteira se 
salvar uma criança. Vou dizer 
uma coisa para vocês ges-
tores municipais: Tu pode 
fazer a praça mais linda da 
cidade, ela não tem impor-
tância nenhuma para aquele 
pai que perdeu o filho de 12 

anos enforcado”, enfatizou.
Damares terminou a sua 

fala dizendo que o governo 
não tem a possibilidade de 
enfrentar as violências contra 
as crianças sem o apoio da 
sociedade civil e dos muni-
cípios: “Não sei se se isso 
que vocês queriam ouvir de 
uma ministra de Estado. É 
muito comum uma ministra 
de chegar numa reunião com 
gestores para soltar dinheiro, 
mas eu deixei vocês sentados 
aqui até agora para fazer um 
apelo. O Estado brasileiro 
aqui está tendo a coragem 
de reconhecer que a gente 
precisa de vocês. Que a gente 
não vai conseguir resolver 
tudo sozinho”, encerrou.

Ministra Damares 
agradeceu o apoio 
oferecido pelo 
deputado Luiz Ovando  

Trabalho dos 
conselheiros tutelares 
também foi defendido 
durante a cerimônia 

Nilson Figueiredo

Na Capital, ministra Damares destaca importância 
da criação de políticas públicas para a população
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Às 17h de Campo Grande, 
a ministra Damares Alves 
visitou a Casa da Mulher 
Brasileira para a assinatura 
do Protocolo de Intenções. 
Entre as ações está a aber-
tura de 5 mil vagas no Pro-
grama Qualifica Mulher, que 
tem por objetivo garantir 
a qualificação profissional 
de mulheres vítimas de vio-
lência doméstica na Capital. 

“O projeto visa formar 
uma rede de parcerias com 
o Poder Público federal, es-
tadual, distrital e municipal, 
entidades e instituições 
privadas, para fomentar 
ações de qualificação pro-
fissional, trabalho e empre-
endedorismo, para geração 
de emprego e renda para 
as mulheres em situação 
de vulnerabilidade social. 
Serão atendidas, mulheres 
que possuam renda mensal 
de até um salário-mínimo 
e meio, que estejam cur-
sando ou tenham concluído 
o ensino fundamental e/ou 
médio, ou que não tenham 
escolaridade”, explica o go-
verno federal.

O Qualifica Mulher foi 
lançado em dezembro de 
2020. Foram R$ 36 milhões 
investidos até o momento, 
mais de 33 mil mulheres 
atendidas até setembro de 
2021 em 18 estados e 67 
projetos em andamento. 

Programa Qualifica Mulher 
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Estragos

Motoristas reclamam da qualidade do asfalto utilizado para construção das avenidas

Falta de alvará em tapeçaria incendiada 
rende multa de R$ 8,5 mil ao proprietário

MS espera começar segunda 
dose da Janssen em dezembro

Chuvas aumentam o número de buracos 
em diferentes bairros de Campo Grande

Tempestades voltam a deixar árvores caídas e casas sem energia

Funsat leva 
atendimento ao 
bairro Vida Nova

Ministério da 
Saúde envia R$ 13 
mi para a Capital

PMA de Bela Vista 
captura filhote de 
cachorro-do-mato

Cepol fecha 
amanhã para 
dedetização

PRF apreende 
carro com cigarros 
contrabandeados 

A Fundação Social 
do Trabalho e demais 
secretarias municipais 
levam, nessa sexta-feira 
(26), das 8h às 14h, 
serviços de intermediação 
de emprego para o Cras 
Vida Nova. A 17ª edição 
da Funsat Itinerante vai 
oferecer diversos serviços 
à população, e 30 senhas 
para corte de cabelo 
gratuito. O Cras Vida Nova 
fica na Rua Jaci Maria 
de Azevedo Môro, nº 164 
– Jardim Vida Nova. (MP 
com assessoria)

Campo Grande vai 
receber aproximadamente 
R$ 13,6 milhões em 
recursos provenientes 
do Ministério da Saúde 
para investimento na 
compra de equipamentos 
e reestruturação de toda 
a rede de informatica 
da Saúde do município. 
Os recursos devem ser 
empregados na renovação 
e aquisição de novos 
equipamentos, como 
computadores e tablets 
a serem destinados aos 
agentes de saúde. (MP)

Policiais militares 
ambientais de Bela 
Vista foram acionados 
duas vezes ontem (24) 
para capturar animais 
silvestres conhecidos 
popularmente como 
cachorro-do-mato e  veado-
catingueiro na cidade. A 
equipe da PMA foi aos 
locais e efetuou a captura 
dos animais. Ambos 
receberam atendimento 
médico-veterinário, e 
foram soltos em seu 
habitat natural. (MP com 
assessoria)

O Cepol (Centro 
Especializado de Polícia 
Integrada) vai passar por 
dedetização nessa sexta-
feira (26). Desse modo, 
todas as delegacias que 
funcionam no local estarão 
fechadas. Sendo elas: 
Depac Cepol, Homicídios, 
Dedfaz e Deaij, Deops e 
Polinter. As pessoas que 
necessitarem registrar 
boletins de ocorrência, 
nesse dia, deverão se 
dirigir às delegacias dos 
bairros ou à Depac Centro. 
(MP com assessoria)

A PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) 
apreendeu um carro lotado 
com mais de 16 mil maços 
de cigarros, na tarde 
de ontem (24), em Três 
Lagoas (MS). Os policiais 
rodoviários federais 
fiscalizavam na BR-262, 
quando abordaram um VW 
Fox. Após parar, a equipe 
avistou grande quantidade 
de caixas de cigarros 
no interior do veículo. 
O condutor foi preso e 
encaminhado, juntamente 
com os cigarros e o carro, 
para a Polícia Federal. (MP 
com assessoria)

Clara Rockel e Débora Ricalde

As constantes chuvas que 
têm acometido Mato Grosso do 
Sul trazem consigo um grande 
problema para o trânsito no 
Estado: buracos e crateras que 
começam a ceder no asfalto, 
tornando as ruas perigosas 
para motoristas e transeuntes. 
Conforme o meteorologista Na-
tálio Abrahão, só na Capital 
choveu cerca de 14,4 mm, na 
região norte e 7,2 mm, no sul. 
Já no interior foram registadas, 
entre terça (23) e quarta-feira 
(24), as seguintes quantidades 
de chuva: 21 mm em São Ga-
briel do Oeste, 16,8 mm em 
Rochedo, Aquidauana 27,4 mm, 
Dois irmãos do Buriti 44,8 mm 
e 24,2 mm em Corumbá.

Em Campo Grande, os 
estragos que as chuvas fi-
zeram no solo já chegaram 
a causar acidentes. É o que 
conta Alan Nunes, de 28 anos, 
que testemunhou uma moto-
rista afundar o pneu do carro 
em um buraco em frente da 
loja onde trabalha como ven-
dedor: “A moça estava diri-
gindo normal, e quando passou 
no buraco caiu. Ele era bem 
pequeno, mal dava para ver, 
mas quando ela passou por 
cima o solo cedeu e afundou 
mesmo. Provavelmente foi por 
causa da chuva”, conta Alan, 
que trabalha em um estabele-
cimento na Avenida Rouxinol, 

no bairro Tiradentes. Segundo 
o vendedor, foi complicado re-
solver a situação: “Veio um 
pessoal tentar ajudar. Enga-
taram o carro dela em outro 
e puxaram, mas foi um sufoco 
para tirar o pneu de dentro”, 
conta. No momento, a cratera 
se encontra coberta de forma 
provisória. “Não sei quem fe-
chou, se foi a prefeitura ou 
outro órgão. Mas apareceram 
uns caras aí, recortaram o 
chão e começaram a jogar 
terra. Jogaram bastante en-
tulho, areia, e deixaram desse 
jeito aí”, explica. “Pelo menos 
agora ninguém vai cair, mas 
acho que depois de umas duas 
ou três chuvas já abre de novo. 
Acho que a prefeitura deveria 
vir aqui tampar direito, com 
piche, asfalto mesmo”, com-
pleta Alan. 

Já da parte dos motoristas, 
as reclamações são parecidas. 
“Dirigir pelas ruas de Campo 
Grande está muito estressante, 
porque, a cada chuva que apa-
rece, novos buracos surgem 
nas vias”, relata Carlos de 
Almeida, de 28 anos. “Ainda 
mais se for uma chuva forte, 
precisamos estar constante-
mente fazendo malabarismos 
para passar pelas crateras 
sem danificar os carros”, com-
pleta Carlos, que é jornalista. 
Sobre os prejuízos causados, 
o motorista relata: “Já tive um 
pneu furado quando passei por 

Clara Rockel

O Corpo de Bombeiros de 
Mato Grosso do Sul aplicou 
nessa quarta (24) uma multa 
no valor de R$ 8.512 ao dono 
da Casa do Tapeceiro, local 
do incêndio ocorrido na tarde 
de anteontem (23). Segundo 
o órgão, o estabelecimento 
não possuía o certificado de 
vistoria e autorização cedido 
pelos bombeiros, documento 
semelhante ao alvará de fun-
cionamento da prefeitura. 

Esse certificado serve para 
atestar que o edifício está 
apto para funcionamento, de 
acordo com medidas de segu-
rança e prevenção de incên-
dios. O prejuízo causado pelo 
fogo foi calculado em cerca 
de R$ 2 milhões, e a multa 
aplicada foi de 20 Uferms 
(Unidade Fiscal Estadual de 
Referência). Porém, a maior 
tragédia resultante foi a morte 
do funcionário Lucas Queiroz, 
de 21 anos, que não conseguiu 
escapar das chamas a tempo. 

Nos arredores, os mora-

Aline Araújo

Mato Grosso do Sul recebe, 
no início de dezembro, 237mil 
doses de vacina Janssen. Com 
a recomendação aprovada pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) para apli-
cação da segunda dose da va-
cina, contra a COVID-19, que 
até então era dose única.

 O secretário de Saúde, Ge-
raldo Resende, se reuniu, em 
Brasília, na manhã de ontem 
(24) com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, para ga-
rantir as doses para todos os 
79 municípios. O encontro acon-
teceu no mesmo dia em que o 
“vacinômetro” atingiu a marca 
de 99% da população vacinada 
com a primeira dose.  

“O ministério garantiu que 
vai enviar as vacinas na sua 

totalidade então vamos fazer 
uma campanha forte para que 
todos que tomaram a primeira 
dose venham tomar a segunda”, 
afirmou o secretário. 

A recomendação para a 
Janssen é de que a segunda 
dose de reforço seja aplicada 
no mínimo dois meses após 
a vacinação da primeira. Se-
gundo o secretário, em Mato 
Grosso do Sul a primeira dose 
já foi aplicada há quatro meses. 
As vacinas chegam ao Estado 
após o dia 5 de dezembro e a 
Secretaria de Saúde já está pre-
parando uma campanha para 
garantir a adesão da população.

“Conseguimos garantir uma 
quantidade para vacinar as pes-
soas que tomaram a primeira 
dose em sua totalidade. Da po-
pulação eu espero que haja 
adesão de 100%”, finalizou. 

um buraco cheio de água. Não 
vi, bati e furou. Isso acaba 
gerando gastos, até porque 
também afeta o amortecedor 
do carro. Causa todo um es-
tresse, é uma situação bem 
complicada. A qualidade do 
asfalto é bem ruim, porque 
mesmo quando é novo não 
dura muito antes de começar 
a dar problema”, conclui o 
condutor. 

Em resposta aos questio-
namentos a respeito dessa 
questão, a prefeitura res-

 Quase dois meses após 
grandes estragos em Campo 
Grande em razão das tempes-
tades, a Capital voltou a regis-
trar nessa quarta-feira (24) 
mais resquícios deixados pelas 
fortes chuvas.

Em alguns bairros do mu-
nicípio, como na Vila Ipiranga, 
a queda de árvores se tornou 
um fato corriqueiro de modo 
que os próprios moradores já 
pediram pela retirada destas, 
por estarem todas completa-
mente secas. 

Já na Rua Clevelândia, no 
bairro Guanandi, um pé de 
manga, considerado saudável, 
não conseguiu aguentar os 
fortes ventos e tombou, le-

vando junto parte de um poste 
de energia que fica dentro da 
residência. 

De acordo com os mora-
dores, a chuva forte começou 
por volta das 17h e logo em 
seguida as casas ficaram sem 
energia, que só foi restabelecida 
à 0h30. Durante a reportagem, 
a Sisep (Secretaria Municipal 
de Infraestrutura e Serviços 
Públicos) chegou ao bairro para 
que fosse feita a retirada da 
árvore e liberação da via.

Como solicitar a remoção e 
poda de árvores – questionada, 
a Prefeitura de Campo Grande 
informou que diversos fatores 
podem contribuir para a queda 
de árvores durante temporais, 

assim como tem acontecido nos 
últimos meses pela cidade. 

“As árvores têm a maioria do 
seu desenvolvimento influen-
ciado por questões ambientais, 
tais como o espaço em que se 
encontra, as intempéries que 
enfrenta, entre outras caracte-
rísticas. Elas também são pas-
síveis de problemas de saúde, 
assim como, frequentemente 
sofrem intervenções irregu-
lares (podas mal executadas, 
anelamentos, etc.) por parte 
da população. Além disso, es-
tarmos vivendo num momento 
de mudanças climáticas, em que 
está havendo o aumento da fre-
quência de eventos climáticos 
extremos, que resultam em 

pondeu, por meio da asses-
soria, que mantém equipes 
nas sete regiões urbanas da 
cidade: “Os investimentos em 
recapeamento que resultaram 

na aplicação de mais de 100 km 
de asfalto novo reduziram de 
forma significativa os gastos 
com manutenção nas vias”, 
afirmou por meio de nota.  

O Inmet (Instituto Na-
cional de Meteorologia) 
emitiu ontem (24), seguindo 
até hoje (25) às 11h, um 
novo alerta de perigo de 
tempestade e granizo. Os 
ventos de Campo Grande 
podem chegar a 100 km/h 

e as chuvas a 60 mm/h. As 
áreas mais afetadas devem 
ser centro-norte de Mato 
Grosso do Sul, sudeste mato-
-grossense, Pantanal sul 
mato-grossense, sudoeste de 
Mato Grosso do Sul, centro-
-sul mato-grossense.

Novo alerta meteorológico

diversos danos ambientais, in-
clusive em árvores saudáveis”, 
destacou o município em nota.

Além disso, a Semadur (Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana) 
informou que, para pedidos de 

poda ou remoção de árvores, 
tanto no passeio público como 
no interior da propriedade, so-
mente o proprietário do imóvel 
ou um representante com a anu-
ência do proprietário poderá 
formalizar a solicitação. 

Árvores caídas e 
buracos no asfalto 
prejudicaram trânsito 
em diversos bairros

Valentin Manieri e Nilson Figueiredo

Produtos foram 
retirados do interior do 
estabelecimento para 
evitar novos incêndios

Valentin Manieri

dores não esquecem do ocor-
rido, é o que conta Alexandre 
Karuê, de 28 anos, que estava 
em um estabelecimento na es-
quina do ocorrido. 

“Parecia até fogos de arti-
fício, cada explosão era um es-
trondo. Acho que explodia por 
causa dos materiais químicos, 
era um depósito ali, tinha  ta-
pete até lá no fundo. Dava pra 
ver os bombeiros desviando 
do fogo a cada explosão. Rezei 
para Deus protegê-lo, mas não 
conseguia mais enxergar”, 
conta emocionado. 

Quem também presenciou 
o início das chamas foi Licínio 
Camargo, policial militar apo-
sentado de 59 anos residente 
em um dos prédios da região: 
“Era uma fumaça preta. Acho 
que era porque tinham vários 
produtos químicos no estabe-
lecimento”, conta.

 Segundo os moradores, o 
estabelecimento era bem tradi-
cional da região, já que estava 
há mais de dez anos em fun-
cionamento no local. A polícia 
segue investigando as causas 
que culminaram no incêndio.



    Campo Grande-MS | Quinta-feira, 25 de novembro de 2021  A7ECONOMIA
FerroviaLogística

Estudo de Impacto Ambiental e relatório foram entregues ao Ibama 

Projeto da Nova Ferroeste avança 
e MS pede celeridade nas licenças

Presidentes do Brasil e do 
Paraguai virão a MS lançar 
ponte da Rota Bioceânica

Divulgação Semagro e Roberto Leal
Rosana Siqueira

Com previsão de investi-
mentos de R$ 25 bilhões,  o 
projeto da Nova Ferroeste 
avançou mais um passo 
ontem (24) com a entrega do 
Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) e também do Rela-
tório de Impacto Ambiental 
(Rima) no Ibama. Em Bra-
sília (DF), os governadores 
de Mato Grosso do Sul, Rei-
naldo Azambuja, e do Paraná, 
Ratinho Junior, entregaram 
os documentos ao presidente 
do instituto, Eduardo Bim, e 
pediram celeridade na libe-
ração da licença ambiental 
prévia do empreendimento.

Com o estudo o e relatório 
de impacto em mãos, o órgão 
ambiental pode aprovar uma 
licença prévia antes do leilão 
da Nova Ferroeste, dando mais 
segurança jurídica e fazendo 
com que o projeto atraia mais 
investidores. A ferrovia tem 
expectativa de ir a leilão na 
Bolsa de Valores no segundo 
trimestre de 2022.

“Passando por oito muni-
cípios sul-mato-grossenses, o 
projeto da Nova Ferroeste é es-
tratégico para nós sob o ponto 
de vista da logística e também 
da competitividade. No futuro, 
com a viabilização da ferrovia, 
o nosso Estado vai diminuir a 
exportação de commodities e 
ampliar a exportação princi-
palmente de proteína animal”, 
destacou Reinaldo Azambuja.

A Nova Ferroeste será um 
investimento privado, com ex-
tensão total de 1.304 quilôme-
tros, ligando a cidade parana-
ense de Cascavel a Maracaju. 
Os trilhos da nova malha fer-
roviária vão entrar em Mato 
Grosso do Sul pelo município 
de Mundo Novo e seguirão 
pelo Estado passando por El-
dorado, Iguatemi, Amambai, 
Caarapó, Dourados e Itaporã, 
até chegarem a Maracaju.

“Aqui no Estado, a Nova 
Ferroeste se conecta com a 
Malha Oeste (de Mairinque-
-SP a Corumbá-MS), que será 
relicitada no próximo ano. O 
objetivo também de trazer a 
Ferroeste até Maracaju é a 
capacidade de conexão dessa 
nova ferrovia com Malha 
Oeste, trazendo toda uma rede 
integrada de ferrovia em Mato 
Grosso do Sul”, completou Rei-
naldo Azambuja.

No Paraná, o projeto ainda 
engloba um novo traçado entre 
Guarapuava e Paranaguá; um 
ramal multimodal ligando Cas-

cavel e Foz do Iguaçu; além da 
revitalização do atual trecho 
da Ferroeste, entre Cascavel 
e Guarapuava.

Estudo ambiental
O governador do Paraná 

destacou a importância da 
participação dos diversos ór-
gãos federais na execução do 
Estudo de Impacto Ambiental, 
que é essencial para solicitar 
o licenciamento. “Os técnicos 
se aproximaram do projeto, 
percorreram todo o trecho a 
ser estudado e acompanharam 
todas as etapas, nos orien-
tando quais os melhores ca-

minhos”, avaliou Ratinho Ju-
nior. Entre os órgãos federais 
envolvidos no projeto estão 
o próprio Ibama, a Funai, o 
Incra e o Iphan.

Membros da bancada fe-
deral dos dois estados no 
Congresso Federal também 
participaram da reunião de 
entrega dos documentos. Por 
Mato Grosso do Sul estiveram 
o senador Nelsinho Trad e os 
deputados federais Beto Pe-
reira, Bia Cavassa, Dagoberto 
Nogueira e Vander Loubet. 
O secretário Jaime Verruck, 
da Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvi-

Presidente do Ibama, Eduardo 
Bim, recebe documentos 
das mãos dos governadores 
Reinaldo Azambuja e Ratinho 
Junior, acompanhados das 
bancadas de MS e do PR

mento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar), também 
integrou a reunião.

“Destacamos a construção 
conjunta desse estudo. O 
Ibama ao longo da formu-
lação esteve conosco em Mato 
Grosso do Sul e também no 
Paraná fazendo avaliação dos 
pontos críticos. É importante 
trazer o Ibama projeto que 
eles já têm conhecimento dos 
principais pontos de impacto 
ambiental da nova ferrovia”, 
explicou Jaime Verruck.

Segundo ele, outro ponto 
ressaltado na reunião é a pre-
ocupação para que  a ferrovia 
não passe por áreas indígenas 
e de Unidades de Conservação. 
“E que também tivesse toda 
uma lógica de cálculo de des-
carbonização, já que no mo-
mento que tira os caminhões 
e passa para o trem nós temos 
aí um ganho ambiental signifi-
cativo”, completou.

Para o coordenador do Plano 
Estadual Ferroviário do Paraná, 
Luiz Henrique Fagundes, essa 
engenharia simultânea trouxe 
inúmeras vantagens para o 
projeto. “O levantamento am-
biental contribuiu para escolha 
do melhor traçado que mitiga 
ao máximo os danos ao meio 
ambiente”, avaliou.

“Essa etapa é um marco 
para o projeto, essa reunião 
mostrou como os estados do 
Mato Grosso do Sul e do Pa-
raná trabalham muito bem 
juntos e veem a Nova Ferroeste 
como uma solução logística 
sustentável e essencial para 
o desenvolvimento dos dois 
estados”, disse.

A Nova Ferroeste é 
um projeto que visa 
ampliar a Estrada de 
Ferro Paraná Oeste S.A. O 
novo traçado, com 1.285 
quilômetros, vai ligar os 
municípios de Maracaju 
(MS) e Paranaguá (PR). 
Quando a ferrovia estiver 
concluída, será o segundo 
maior corredor de grãos e 
contêineres do país. 

Os estudos de demanda 
indicam que cerca de 26 
milhões de toneladas de 
produtos devem circular 
nesse trecho por ano. 
Considerando o tráfego 
interno, a Nova Ferroeste 
deve alcançar 38 milhões 
de toneladas/ano. Os 

estudos de viabilidade 
técnica e econômica 
(EVTEA) e de impacto 
ambiental (EIA/Rima) 
estarão concluídos até 
o fim do ano, quando 
deve ter início a série 
de audiências públicas 
nas regiões afetadas pelo 
empreendimento.

A Nova Ferroeste será 
leiloada nos primeiros 
meses de 2022 na Bolsa de 
Valores de São Paulo (B3). 
O investimento estimado 
é de R$ 25 bilhões. A 
empresa, ou grupo 
vencedor, da concessão é 
quem vai executar a obra e 
terá o direito de explorar o 
trecho por 60 anos.

Conheça o projeto

Principal obra da Rota      
Bioceânica, a ponte entre Porto 
Murtinho e Carmelo Peralta 
(PY) terá a pedra fundamental 
lançada no dia 13 de dezembro, 
informou o presidente do Para-
guai, Mario Abdo Benítez, ao 
governador Reinaldo Azam-
buja. O presidente Jair Bol-
sonaro também deverá parti-
cipar do evento que marca o 
início das obras. A cerimônia 
está prevista para ser reali-
zada do lado paraguaio.

A confirmação foi feita du-
rante visita de Reinaldo Azam-
buja à Embaixada do Paraguai 
no Brasil, nessa quarta-feira 
(24). Para o governador, a ponte 
vai levar desenvolvimento para 
os dois países e promover inte-
gração em diversas áreas. “É 
uma alegria ver esse projeto 
de integração bioceânica se 
transformando em realidade. 
Era um sonho antigo dos bra-
sileiros e também dos para-
guaios. Essa ponte vai integrar 
o Centro-Oeste brasileiro e 
interiorizar o desenvolvimento 
na região do Chaco paraguaio. 
Vai diminuir as distâncias 
dos produtos e aproximar 
os povos dos quatro países – 
Brasil, Paraguai, Argentina e 
Chile –, inclusive na área da 
cultura e do turismo”, disse  
Reinaldo Azambuja.

A Ponte Bioceânica terá um 
comprimento de 680 metros, 
duas pistas de rolagem de ve-
ículos de passeio e caminhões, 
com 12,5 metros de largura, e 
duas passagens nas laterais, 
com 2,5 metros cada uma, 
para o trânsito de pedestres e 
ciclistas. A obra será feita pelo 
consórcio Paraguai-Brasil, 
composto pelas empresas 
Tecnoedill Constructora S.A., 
Cidade Ltda. e Paulitec Cons-
truções. O valor contratado é 
de 616.386.755,744 guaranis, 
o que equivale a quase meio 
bilhão de reais, a serem pagos 
pela Itaipu Binacional. As  
empresas vencedoras terão 
1.080 dias para concluir o 
empreendimento.

A ponte será construída 
sobre o Rio Paraguai entre 
Porto Murtinho e Carmelo 
Peralta.

Durante o lançamento da 
pedra fundamental, o presi-
dente Mario Abdo Benítez, 
mais conhecido como “Marito”, 
vai anunciar ainda a implan-
tação rodoviária de mais dois 
trechos no Paraguai. O se-
cretário Jaime Verruck (Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar) recebeu dele 
a informação de que o Para-
guai já tem os recursos para 
concluir as obras do Corredor 
Bioceânico naquele país. “O 
presidente anunciou que já 
tem os recursos para a obra 
da parte final da rota do lado 
paraguaio. E, depois disso, 
faltará apenas os acessos às 
pontes do lado paraguaio e 
do Brasil – que é de respon-
sabilidade do Ministério da 
Infraestrutura. Já temos a 
importante informação que o 
projeto básico está concluído 
e vai ser lançada uma licitação 
no modelo contratação direta 
pelo governo brasileiro, possi-
bilitando assim acertar os dois 
cronogramas. É algo histórico. 
A reunião mostra essa inter-
-relação econômica e a busca 
desse desenvolvimento tanto 
do Brasil como do Paraguai”, 
explicou o secretário de Mato 
Grosso do Sul.

De acordo com o Ministério 
de Obras Públicas e Comuni-
cações (MOPC), do Paraguai, 
o Corredor Rodoviário Bioce-
ânico naquele país está 93% 
concluído, com 216 quilôme-
tros de rodovias asfaltadas e 
sinalizadas. Ao longo de todo 
o trajeto no Paraguai foram 
construídas 14 passagens de 
animais – estruturas colo-
cadas em diferentes pontos 
do corredor para que as várias 
espécies de mamíferos verte-
brados de pequeno, médio e 
grande portes possam passar 
de um lado a outro da pista 
com segurança.

Governador do Estado 
esteve reunido com 
embaixador do 
Paraguai em Brasília

Divulgação/Portal do MS
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CaminhoneirosFrigorífico

Ranking

Governo não avança com projeto e assunto não seria mais prioridade

Auxílio-caminhoneiro fica em 2º 
plano e pode não sair do papel

MS é o 2º do país em qualidade fiscal

Valentin Manieri

Felipe Ribeiro

Levantamento realizado 
nesta semana pelo Tesouro 
Nacional classificou Mato 
Grosso do Sul como o se-
gundo melhor estado do país 
no Ranking da Qualidade de 
Informação Contábil e Fiscal, 
referente ao ano de 2020. Com 
isso, MS subiu seis posições 
acima do desempenho regis-
trado no ano anterior.

Por meio da pesquisa rea-
lizada pela instituição, é pos-
sível avaliar a consistência 
de dados contábeis e fiscais, 

enviados periodicamente para 
o Tesouro Nacional pelas uni-
dades federativas do país. 
Tais relatórios são, posterior-
mente, divulgados por meio 
do Siconfi (Sistema de Infor-
mações Contábeis e Fiscais 
do Setor Público Brasileiro).

O desempenho de MS, desta 
vez, atingiu 91,47 pontos, com 
a letra “A”. Apenas Pernam-
buco ficou à frente do Estado, 
com 92,6 pontos para o estado 
nordestino. Depois de Mato 
Grosso do Sul, aparecem na 
relação Rondônia (91,38), 
Espírito Santo (90,55) e 

Paraná (90,32).
Segundo o secretário de In-

fraestrutura, Eduardo Riedel, 
é preciso destacar pontos que 
colaboraram para o resultado 
obtido pelo Estado no estudo. 
“A divulgação diz respeito à 
tempestividade do relatório, 
qualidade dele, prazo de en-
trega, o que é pedido, de-
mandado e entregue. Isso é 
um processo empresarial, 
essa administração dentro do 
negócio é muito cara para 
MS. E isso é transformação 
da cultura.”

“É isso que a gente con-

segue ir fazendo aos poucos se 
você tem os valores aplicados. 
E é isso que o conjunto do Es-
tado tem conseguido avançar. 
Empresa e governo são dife-
rentes entre si, mas o princípio 
que regem as organizações são 
muito parecidos. E eles têm de 
ser aplicados para o resultado, 
independente do resultado fi-
nanceiro”, completou.

No mesmo ranking na-
cional, MS se apresentava 
em 7º lugar em 2019. Desde 
entaõ, várias medidas foram 
adotadas a fim de se obter um 
desempenho melhor. 

O Sesi-MS reconheceu 
com o Selo Ouro – Empresa 
Segura um importante par-
ceiro no combate à COVID-
19: o grupo JBS, líder global 
no setor de proteína e se-
gunda maior empresa de ali-
mentos do mundo. Na quarta-
-feira (24), representantes do 
Sistema Indústria fizeram a 
entrega de selos aos gerentes 
do grupo, na unidade situada 
às margens da Rodovia BR-
060, em Campo Grande. 

Representando no en-
contro o presidente da 
Fiems, Sérgio Longen, o 
chefe de gabinete da pre-
sidência, Robson Del Ca-
sale, fez votos de que esse 
reconhecimento sirva de 
exemplo positivo para as 
demais empresas no Estado. 
“A mensagem do presidente 
Sérgio Longen é de agrade-
cimento aos colaboradores e 
diretores da JBS por terem 
entendido que a gente só 
retoma a vida normal com a 
vacinação. Isso para nós é o 
mais importante. Compreen-
demos, durante a pandemia, 

que a atividade econômica 
só reaquece com as pessoas 
vacinadas”, afirmou.

A JBS é uma multina-
cional que conta com oito 
unidades em Mato Grosso do 
Sul e mantém 5,7 mil colabo-
radores em Campo Grande, 
Ponta Porã, Nova Andradina, 
Naviraí e Anastácio. Somente 
na Capital são 3 mil trabalha-
dores nas plantas frigoríficas 
e administrativas.

A criação do programa 
Selo Ouro foi motivada pela 
necessidade de reconhecer 
as indústrias que alcan-
çaram excelência na adoção 
de medidas preventivas no 
combate à COVID-19. Até o 
momento, um total de 58 em-
presas já foram certificadas 
pelo Sesi-MS com o Selo 
Ouro, o que abrange mais 
de 7,4 mil trabalhadores. A 
projeção para dezembro é 
de superar a casa das 100 
empresas reconhecidas com 
o selo. O programa também 
serve de instrumento para 
a busca ativa dos não vaci-
nados.

Inicialmente o governo 
sinalizou que daria ajuda 
de R$ 400 a 750 mil 
caminhoneiros do país

Sesi reconhece JBS com Selo 
Ouro por imunização integral

Marianna Holanda, Fábio Pupo e
Mateus Vargas
Folhapress 

Um mês após o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
prometer criar um auxílio para 
caminhoneiros por causa da alta 
do preço do diesel, auxiliares pa-
lacianos dizem que a proposta 
pode não sair do papel. Segundo 
interlocutores do presidente, o 
tema deixou de ser tratado como 
prioridade do Poder Executivo 
nesta reta final de ano, diante 
do cenário de poucos recursos 
e muitas demandas.

O segmento faz parte da 
base eleitoral de Bolsonaro. O 
governo avalia abrir mão do 
auxílio-caminhoneiro princi-
palmente por dois motivos: a 
falta de espaço no orçamento 
e a reação dos próprios cami-
nhoneiros à medida.

O chefe do Executivo anun-
ciou, no fim de outubro, que 
um benefício de R$ 400 con-
templaria cerca de 750 mil ca-
minhoneiros. A ideia era apro-
veitar o espaço no Orçamento 
de 2022 gerado com as mano-
bras da PEC dos Precatórios.

Mas a expectativa mais atu-
alizada do Ministério da Eco-
nomia é que sobrem apenas 
R$ 1,1 bilhão, depois do paga-
mento de despesas obrigatórias 
(como aposentadorias e pen-
sões) elevadas pela inflação, 
da ampliação do benefício do 
Auxílio Brasil e da prorrogação 
da desoneração da folha de 
pagamentos (medida que reduz 
impostos pagos pelas empresas 
sobre os salários de funcioná-
rios) a 17 setores.

A desoneração da folha 
beneficia companhias de call 
center, o ramo da informá-
tica, com desenvolvimento de 

sistemas, processamento de 
dados e criação de jogos ele-
trônicos, além de empresas de 
comunicação, companhias que 
atuam no transporte rodovi-
ário coletivo de passageiros e 
empresas de construção civil 
e de obras de infraestrutura.

Na equipe econômica, o au-
xílio-caminhoneiro não é dado 
como certo. É dito entre os 
integrantes que, para vingar, o 
programa terá de competir com 
as demais medidas em análise.

Essa é a mesma visão sobre 
outras medidas aventadas 
recentemente por Bolsonaro, 
como um reajuste para servi-
dores públicos.

“São escolhas legítimas de 
uma democracia. Agora, para 
dar aumento a servidores, eu 
vou deixar de usar para outra 
coisa. É uma escolha a ser 
feita”, afirmou Adolfo Sachsida, 
secretário de Política Econô-
mica, no dia 17 deste mês.

O espaço fiscal está longe 
de ser suficiente para pagar 
todas as promessas do presi-
dente, como o vale-gás, o rea-
juste salarial ao funcionalismo 

e o auxílio aos caminhoneiros.
Dessas medidas, segundo 

interlocutores do presidente, 
é provável que o benefício 
para os caminhoneiros e o re-
ajuste aos servidores acabem 
não vingando.

A respeito deste último, como 
o jornal “Folha de S.Paulo” 
mostrou, o governo estudava 
contemplar apenas algumas ca-
tegorias policiais, mas aliados 
do presidente admitem ser pos-
sível cenário em que nem estes 
recebam reajuste.

Além disso, interlocutores 
do presidente citam as críticas 
públicas de lideranças do setor.

Como mostrou a coluna Painel 
S.A., da “Folha de S.Paulo”, a 
medida foi recebida com des-
confiança e ceticismo. Marcelo 
da Paz, representante dos ca-
minhoneiros de Santos (SP), 
por exemplo, chegou a chamar 
a medida de esmola na época.

Uma forma de compensar 
os autônomos, segundo gover-
nistas, pode ser o projeto que 
altera a tributação para a ca-
tegoria, o MEI caminhoneiro. 
O autor é o senador Jorginho 

Mello (PL-SC), aliado de Bolso-
naro. “Falei com o presidente 
e ele compreendeu a proposta, 
entendeu e apoiou. Isso foi um 
avanço, dando aos caminho-
neiros autônomos possibili-
dade de se legalizarem, com 
melhores condições de acesso 
a crédito”, disse o senador.

A proposta do MEI para os 
caminhoneiros deve permitir 
que os profissionais paguem 
menos impostos sobre a ati-
vidade. Cálculos do governo 
apontam que eles poderão ter 
um ganho de renda de até R$ 
20 mil mensais com as mu-
danças, pagando na maioria 
dos casos apenas a tributação 
da Previdência e do municipal 
ISS (Imposto Sobre Serviços).

A Receita Federal mani-
festou resistência à proposta 
do MEI inicialmente, mas 
acabou cedendo. Historica-
mente, o Fisco se posiciona 
de forma contrária ao Sim-
ples (regime simplificado 
de tributação que atende 
também as MEI), pois ele 
representa o maior gasto tri-
butário da União.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,594 R$ 5,596 -0,214
Dólar Turismo R$ 5,613 R$ 5,75 -0,1736
Euro R$ 6,255 R$ 6,256 -0,8558
Libra Esterlina R$ 7,447 R$ 7,45 -0,719

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 322,42 
IBOVESPA (SP): 104.514,19 +860,37 (0,83%)

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 24° 36º

São Paulo                  17º           31º

Brasília 18º 30º

Rio de Janeiro 18º  32º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   33°
Dourados      23°   34°
Corumbá                24°             33°
Maracaju                 23°             35°
Ponta Porã               22°             35°
Três Lagoas              24°            37°
Mundo Novo             24°   35°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 35% máx.: 74%

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

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

Mega Sena (N°2431)

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

Lotofácil (N°2380)

Faixa de premiação Valor do prêmio (R$)Número de ganhadores  

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 8.000.000,00

(Concurso nº5712)   (Sorteio realizado 23/11/2021)

Quina                    0                        0,00
Quadra               144                4.638,21
Terno                 7.600                  66,26
Duque             177.891                   2,83

1 6   1 9   3 6   5 4   5 9

1 1   2 1   2 5   4 7   7 2
(N°5713)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2301)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena            0                     0,00
Quina                    7                      5.748,78
Quadra                 428                     119,39
Terno                 9.177                     2,78

Sena           0                     0,00
Quina                 16                         2.794,54
Quadra                      459                                   111,32
Terno                9.075                            2,81

Dupla Sena
(Sorteio realizado 23/11/2021)

13  18  23   26   37  40
02  37  38   43   47  49

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.300.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos                  0 0,00
6 acerto                         13                       3.921,79
5 acertos                          254                                 286,74
4 acertos                  2.583                               9,00
3 acertos                15.512                              3,00

Número de ganhadores  

01 10 11 19 30 50 80

Timemania
(Concurso nº 1716) (Sorteio realizado 23/11/2021)

PORT DESPORT /SPTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

(Concurso nº 534) (Sorteio realizado 23/11/2021)

1 0  1 1  1 4  1 9  2 8  3 0  3 1

Dia de Sorte

7 acertos         1  936.444,18
6 acertos        54           1.778,61
5 acertos      1.957            20,00
4 acertos     22.871                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 200.000,00

Mês da Sorte: Abril

Lotofácil
(Concurso nº2379)(SORTEIO REALIZADO 23/11/2021)

15 acertos             3 398.164,76
14 acertos                      269                          1.330,10
13 acertos            8410                     25,00
12 acertos              99787                             10,00
11 acertos            556289                                 5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.500.000,00

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
Faixa de premiação

Lotomania (Nº2240)

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

Questão de dias

Terminar o 
Brasileiro em 4º 
renderá quase 
R$ 45 milhões 
ao Corinthians

Gazeta Press

O Corinthians alcançou o G4 
do Campeonato Brasileiro pela 
primeira vez nesta temporada, 
e após dois anos, graças à vi-
tória por 2 a 0 sobre o Santos, 
no domingo (21). Nesta quinta 
(25), às 19h (de MS), na Arena 
Castelão, em Fortaleza, o Timão 
visita o Ceará, em partida da 35ª 
rodada da competição nacional.

 A atual posição na tabela 
de classificação é um objetivo 
declarado dentro do clube, que 
conta com uma vaga direta à 
fase de grupos da Copa Liberta-
dores, na melhor colocação pos-
sível. A principal luta do Timão, 
a partir de agora, é não perder 
posições. A diferença para o 
Palmeiras, terceiro colocado, 
é de seis pontos. Com apenas 
quatro rodadas pela frente, o 
foco alvinegro é não sair do G4.

Além da importância de en-
trar no torneio continental sem 
passar por fases preliminares 
em 2022, um ano de Copa do 
Mundo, o que aperta ainda mais 
o calendário, o aspecto finan-
ceiro fala alto na perspectiva do 
Corinthians para essa reta final. 
A CBF paga um prêmio de R$ 28 
milhões ao clube que terminar 
o Brasileirão em quarto lugar.

Uma vaga direta à fase de 
grupos da Copa Libertadores 

Luciano Ribeiro
UOL/Folhapress

Graças ao desempenho 
em casa, o time raramente 
chegou às últimas rodadas 
do Campeonato Brasileiro 
na luta para não ser rebai-
xado para a Série B. Este 
ano é diferente.

O Estádio Urbano Cal-
deira segue como um grande 
aliado e é também a espe-
rança da torcida, do time, 
da comissão técnica e da 
diretoria. Porém nunca foi 
tão arriscado apostar suas 
fichas apenas na mística e 
no poder de intimidação do 
alçapão alvinegro.

Com 42 pontos, na 12ª 
posição do Brasileirão, 
o Peixe tem mais quatro 
jogos para confirmar sua 
permanência na Série A: 
25/11 - Fortaleza, em casa; 
28/11 - Internacional, fora; 
6/12 - Flamengo, fora; 9;12 
- Cuiabá, em casa

Não há um número 100% 
certo, mas, conforme o his-
tórico do Brasileirão em 
tempos de pontos corridos, 
para uma equipe ficar tran-
quila, estima-se que é pre-
ciso chegar aos 46 pontos 
para se salvar do rebaixa-
mento. Isso significa que 
bastaria vencer um jogo e 
empatar o outro na Vila.

O técnico santista tenta 
recuperar a competitividade 
de seu time para todos os 
jogos. Os pontos conquis-
tados fora de casa contra 
Athletico-PR, Atlético-GO, 
Ceará e São Paulo são os 
que colocam o time em con-
dição de depender só de si 
para evitar seu primeiro 
rebaixamento.

Portanto, vencer o For-
taleza hoje, às 18h (de MS), 
na Vila Belmiro, é funda-
mental. Mas somar pontos 
na sequência contra o In-
ternacional (no Beira-Rio) 
e Flamengo (no Maracanã), 
pode evitar um drama muito 
maior na última rodada do 
Brasileirão, contra o Cuiabá. 

Victor Martins
 UOL/Folhapress

Não será no domingo (28) 
que o Atlético-MG poderá 
acabar com o jejum de quase 
50 anos sem conquistar o 
Campeonato Brasileiro. O 
empate com o Palmeiras, em 
2 a 2, tirou a chance de o Galo 

confirmar a conquista diante 
do Fluminense, no Mineirão. 
No entanto, uma vitória sobre 
o Tricolor Carioca pode fazer 
com que o Atlético seja cam-
peão com o elenco sentado 
no sofá.

O título do Atlético pode 
acontecer ao final do con-
fronto entre Flamengo e 

Ceará, que será disputado na 
terça-feira (30), no Maracanã. 
Mas, antes de secar o rival 
rubro-negro, o Galo precisa 
vencer o Fluminense.

Em caso de vitória no do-
mingo, o Atlético chegará 
aos 78 pontos. No momento, 
o Rubro-Negro pode chegar 
aos 79 pontos. Portanto, caso 

tropece diante da equipe cea-
rense, só poderia chegar a 77 
pontos (em caso de empate) ou 
76 (se perder).

“A gente não sabe o que vai 
acontecer. Temos de preparar 
o espírito, o corpo e a mente 
para domingo. Fazer o nosso 
papel. Conseguir dentro da 
nossa regularidade fazer um 

grande jogo e ter uma vitória. 
Saber que o adversário luta 
pela Libertadores. Depois é 
esperar. O Flamengo joga na 
terça, não sei como vai chegar. 
Se vai comemorando a Liberta-
dores ou com dor da derrota. 
Isso só aumenta um pouco 
mais a ansiedade”, disse o 
técnico Cuca.

Empate adia título do Galo-MG pelo menos até a terça-feira

da América representa uma 
receita mínima de 3 milhões de 
dólares para 2022, equivalente 
a R$ 16,7 milhões na cotação 
dessa terça, a ser paga pela 
Conmebol. Portanto, se não 
terminar o Brasileirão fora do 
G4, apenas por isso o Corin-
thians garantirá, no mínimo, 
R$ 44,7 milhões.

A atual meta no Brasileirão, 
somada ao que o clube em-
bolsou pelas campanhas na 
Copa do Brasil (R$ 4,2 milhões) 
e na Copa Sul-Americana (R$ 5 
milhões), pode gerar para 2021, 
com essas três competições, o 
montante de R$ 37,2 milhões. 

Esse resultado minimizaria o 
problema de a equipe não ter 
atingido previsões orçamentá-
rias nos dois torneios de mata-
-mata. O Corinthians contava 
com classificações às oitavas 
de final nas duas frentes, mas 
não chegou em nenhuma delas. 
Por isso, deixou de receber R$ 
2,7 milhões na Copa do Brasil 
e R$ 2,5 milhões na Copa Sul-
-Americana. Àquela altura, o 
clube estipulava o sétimo lugar 
no Brasileirão como meta mí-
nima. A posição renderia R$ 
23,1 milhões.

Na eventualidade de o 
Corinthians ter cumprido 

suas primeiras previsões mí-
nimas: sétimo no Brasileirão 
e oitavas de final na Copa do 
Brasil e na Copa Sul-Ameri-
cana, o Corinthians receberia 
da CBF, aproximadamente, 
R$ 37,5 milhões.

Ou seja, o quarto lugar no 
Brasileirão pode compensar 
as frustrações do primeiro 
semestre e evitar uma re-
dução significativa de receita 
de acordo com o que foi pla-
nejado no início do ano, sem 
falar da oportunidade para 
o elenco ter mais tempo de 
preparação antes de estrear 
na Libertadores.

Campeão: R$ 33 milhões
Vice-campeão: R$ 31,3 milhões
3º colocado: R$ 29,7 milhões
4º colocado: R$ 28 milhões
5º colocado: R$ 26,4 milhões
6º colocado: R$ 24,7 milhões
7º colocado: R$ 23,1 milhões
8º colocado: R$ 21,4 milhões
9º colocado: R$ 19,8 milhões
10º colocado: R$ 18,1 milhões
11º colocado: R$ 15,5 milhões
12º colocado: R$ 14,6 milhões
13º colocado: R$ 13,7 milhões
14º colocado: R$ 12,8 milhões
15º colocado: R$ 11,9 milhões
16º colocado: R$ 11 milhões

Vale muitoVale muito

ESPORTES
Apostar só 
em fator ‘Vila’ é 
risco diante do 
rebaixamento

Elenco corintiano 
durante treinamento 
em São Paulo,  
na terça-feira
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Veja a tabela de premiação:
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Em jogo adiado da 30ª rodada do Brasileirão, o 
Atlético-GO saiu na frente, mas sofreu o empate por 1 a 1 do 
Juventude aos 43 minutos do segundo tempo, na terça-feira 
(23), no Estádio Antônio Accioly. Um minuto depois de entrar 
em campo, aos 16 do segundo tempo, Zé Roberto aproveitou 
o rebote do goleiro Douglas para marcar. Nos minutos finais, 
Ricardo Bueno deixou tudo igual no placar. As equipes se 
mantêm nas mesmas colocações que começaram o dia. 
Enquanto os goianos chegaram a 41 pontos e ocupam o 15º 
lugar, o clube gaúcho fica em 16º na classificação, com 40 
pontos. O Dragão volta a campo amanhã (26), às 20h30 (de 
MS), quando visita a Chapecoense na Arena Condá pela 36ª 
rodada. Já o Juventude entra em campo apenas na terça 
(30), às 18h, quando recebe o Bragantino pela 35ª rodada. 
(UOL/Folhapress)

A skatista Pâmela Rosa e o nadador Breno Correia serão 
os porta-bandeiras da delegação brasileira na Cerimônia 
de Abertura dos Jogos Pan-Americanos Cali 2021, marcada 
para hoje (25), às 20h (de MS), no Estádio Olímpico Pascual 
Guerrero. Aos 22 anos, Pâmela Rosa conquistou seus dois 
títulos mundiais em São Paulo 2019 e em Jacksonville 
2021, sendo este último há nove dias. Campeão mundial de 
piscina curta nos 4x200m livre em Hangzhou 2018 e dono 
de cinco medalhas nos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 
(ouro no 4x100m e 4x200m livre; prata nos 200m livre, 
4x100m medley e 4x100m livre misto), Breno Correia, 22, é 
mais um representante do Nordeste que tem se destacado 
no cenário internacional. (Do COB)

Atlético-GO cede empate e segue ameaçado 

Skatista e nadador serão porta-bandeiras

13h
Bandsports - Euroliga de 
Basquete: CSKA Moscow x 
Bayern de Munique

13h30
ESPN - NFL: Chicago Bears x 
Detroit Lions 
FOX Sports - Europa League: 
Galatasaray x Olympique de 
Marselha
ESPN2 - Europa Conference 
League: Mura x Tottenham 
Hotspur

14h
SporTV2 - Liga Internacional de 
Natação: playoff

16h
FOX Sports - Europa League: 
Monaco x Real Sociedad 
TV Cultura - Europa League: 
Leicester City x Legia Warsaw 
ESPN2 - Europa Conference 

League: Roma x Zorya Luhansk

17h30
ESPN - NFL: Las Vegas Raiders x 
Dallas Cowboys 

18h 
TNT e Premiere - Campeonato 
Brasileiro: Santos x Fortaleza

19h
Premiere - Brasileiro: Ceará x 
Corinthians 
SporTV e Premiere - Série B: 
Cruzeiro x Náutico 

21h
SporTV - Torneio Internacional de 
Futebol Feminino: Brasil x Índia

21h20
ESPN - NFL: Bills x Saints 

Veja na TV Às 20h30, no FOX Sports, River Plate x 
Racing Club, pelo Campeonato Argentino

River Plate/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Pequim 2022

 A 100 dias dos Jogos Para-
límpicos de Inverno de Pequim 
2022, o Brasil se prepara para 
retomar a temporada de treinos 
e competições na neve. Até o 
momento, seis vagas (cinco no 
esqui cross-country e uma no 
snowboard) brasileiras estão 
asseguradas para a competição 
que tem início marcado para 4 
de março, na China.  

Aline Rocha e Cristian Ri-
bera, ambos do esqui cross-
-country e que participaram dos 
Jogos de PyeongChang 2018, 
passarão os próximos três 
meses finalizando a preparação 
para os Jogos e disputarão com-
petições importantes como o 
Campeonato Mundial, agendado 

para janeiro de 2022. 
Em novembro e dezembro, 

os atletas estarão nos Estados 
Unidos para treinos.

A expectativa para a pró-
xima participação brasileira 
na neve aumenta de acordo 
com a proximidade dos Jogos 
de Pequim 2022. Mais expe-
rientes, eles pretendem dis-
putar “de igual para igual” 
com os atletas de países tra-
dicionais nos esportes de neve. 

“Estava muito verde em 
2018 no esporte, não sabia 
muita técnica do movimento, 
caí em todas as provas, mas 
depois dos Jogos treinei muito, 
evoluí muito. Tenho certeza 
de que farei uma participação 

muito bonita agora em Pequim. 
A gente não vai deixar a de-
sejar em nada em relação aos 
atletas que têm neve na porta 
de casa”, contou Aline Rocha. 

“A gente cresceu em todos 
os aspectos, tecnicamente, fi-
sicamente, nós estamos bem 
preparados. A gente fez um 
ano muito bom de treinamento 
aqui no Brasil, melhoramos 
quase todos os tempos em 
comparação ao ano passado. 
Isso é muito motivador para 
chegar na neve”, completou 
Cristian Ribera, autor do me-
lhor resultado do Brasil nos 
Jogos PyeongChang 2018 – 
sexto lugar na prova de 15 km. 

O Comitê Organizador do 

evento estima um aumento 
de 76% do número de atletas 
mulheres em relação à última 
edição dos Jogos de Inverno. 
Ao todo, serão usados oito 
locais existentes e dois tem-
porários para as competições 
de neve, incluindo o Ninho de 
Pássaro, que sediou os Jogos 
Paralímpicos de Verão de 2008.   

A última edição dos Jogos 
de Inverno, PyeongChang 
2018, reuniu 567 atletas de 48 
países e o Brasil foi represen-
tado por três atletas. A estreia 
do Brasil em Jogos Paralím-
picos de Inverno ocorreu em 
Sochi, na Rússia, em 2014. 
Na ocasião, a delegação tinha 
apenas dois atletas. (Do CPB)

Luciano Shakihama

As atletas de Mato Grosso 
do Sul retornam da etapa femi-
nina do Campeonato Brasileiro 
Sênior de Judô com três me-
dalhas. As disputas reuniram 
94 atletas de 21 estados, em 
Pindamonhangaba (SP), na 
terça-feira (23). 

Camila Yamakawa, de Dou-
rados, foi quem chegou mais 
perto ao ser medalha de prata 
no peso acima de 78 kg.  “Se-
gundo lugar no brasileiro sê-
nior, quero agradecer primei-
ramente a Deus pela oportuni-
dade, e a toda minha família, 
técnico, amigos e parceiros 
de treino”, postou a atleta do 
Clube Sakurá, em rede social, 
ainda na noite de terça-feira.

Já Ana Carla Grincevicus, 
de Campo Grande, foi bronze 
no 63 kg, e Layana Colman, que 
defende Minas Gerais, também 
foi terceira no 57 kg. Neste 
mesmo peso, Milena Matias 
foi superada por Bianca Reis 
(DF), no golden score, e perdeu 

a chance de fazer companhia a 
Layana. No judô, são distribu-
ídas duas medalhas de bronze. 
A adversária candanga tem 16 
anos é a atual campeã brasi-
leira Júnior.

Na classificação geral, Mato 
Grosso do Sul terminou em 
quinto lugar. Segundo a CBJ 
(Confederação Brasileira de 
Judô), Minas Gerais brilhou e 
faturou quatro ouros (48 kg, 
52 kg, 70 kg e 78 kg), e ficou 
em primeiro lugar geral no 
quadro de medalhas. Liderada 
pela campeã olímpica Rafaela 
Silva, a seleção do Rio de Ja-
neiro faturou dois ouros (57 kg 
e 63 kg) e fez o estado ficar em 
segundo lugar geral. São Paulo 
conseguiu, na última luta do dia, 
uma medalha de ouro da peso-
-pesado Giovanna Santos para 
ficar em terceiro lugar no geral. 

As demais medalhas foram 
distribuídas por Distrito Fe-
deral, Ceará, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina.

Todas as medalhistas ga-
rantiram vagas na Seletiva 

Sul-mato-grossenses são prata 
e bronze em Brasileiro feminino
Medalhistas garantiram vagas na Seletiva Nacional, no mês que vem

Paratletas retomam treinos a cem dias de Jogos na neve

Thais Magalhães/CBF

Futebol feminino – A 
seleção brasileira faz sua 
estreia no Torneio Internacional 
de Manaus, na Arena da 
Amazônia, nesta quinta-feira 
(25), às 21h (de MS), contra 
a Índia. O jogo deve marcar 
a despedida de Formiga 
com a camisa canarinha. As 
comandadas de Pia Sundhage 
voltarão a campo domingo 
(28), diante da Venezuela, e 
quarta-feira (1º), com o Chile. 
(LS/das agências)

Camila Yamakawa foi 
derrotada por Giovanna 
Santos, de SP, na final 
de competição sênior
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Rafael Sobis faz despedida hoje no Cruzeiro
Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro encerra 
sua participação na 
Série B nesta quinta-
feira (25), no Mineirão, 
diante do Náutico, às 19h 
(de MS). O jogo marcará 
a despedida de Rafael 
Sobis do Cruzeiro e pelo 
menos 40 mil ingressos já 
foram vendidos. O clube 
foi julgado e punido, na 
terça-feira (23), pela 2ª 
Comissão Disciplinar do 
STJD (Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva) por ato de injúria racial. O caso 
ocorreu na partida contra o Remo, na 32ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, no Independência. O clube 
foi condenado a pagar multa de R$ 50 mil e perda de 
mando de campo, que será cumprida na próxima edição 
do Brasileiro. Durante a comemoração do terceiro gol do 
Remo, uma pessoa que estava nas arquibancadas proferiu 
termos racistas ao jogador. (UOL/Folhapress)

Judô

Nacional – Projeto Paris 2024 
que acontecerá mês que vem, 
também em Pindamonhan-
gaba. As campeãs brasileiras 

se classificaram como cabeças 
de chave da competição que 
definirá a seleção brasileira 
principal de judô para 2022.

PÓDIO POR ESTADOSResultados do Brasileiro Sênior 2022

1º lugar: Minas Gerais 
2º lugar: Rio de Janeiro 
3º lugar: São Paulo 
4º lugar: Distrito Federal 
5º lugar: Mato Grosso do Sul 
48 kg
1º Amanda Lima (MG)
2º Rafaela Batista (RJ)
3º Ana Nobre (SC)
3º Maria Argemi (RS) 
52 kg
1º Gabriela Conceição (MG)
2º Yasmim Lima (RJ)
3º Luísa Souza (DF)
3º Nathália Brígida (RS)
57 kg
1º Rafaela Silva (RJ)
2º Amanda Culato (SP)
3º Layana Colman (MG)
3º Bianca Reis (DF) 

63 kg
1º Tamires Crude (RJ)
2º Gabriella Mantena (MG)
3º Ryanne Lima (RS)
3º Ana Carla Grincevicus (MS) 
70 kg
1º Millena Silva (MG)
2º Érika Ferreira (CE)
3º Yanka Pascoalino (SP)
3º Jéssica Santos (RJ)
78 kg
1º Ariana Silva (MG)
2º Paloma Pereira (DF)
3º Bárbara Ribeiro (SP)
3º Gabrielle Ferreira (RJ
+78 kg
1º Giovanna Santos (SP)
2º Camila Yamakawa (MS)
3º  Victoria Oliveira (MG)
3º  Stefanie Miranda (RJ) 

PÓDIO POR ESTADOS
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Alemanha

Retrocesso brutal

Não acabou

Alerta para possível disparada de casos de COVID 
mira sobretudo os meses de dezembro e janeiro

Vice-premiê Olaf Scholz conclui o 
acordo para suceder Angela Merkel

Talibã proíbe novelas com presença de mulheres no Afeganistão

Risco é ‘muito alto’ sem aumento 
de prevenção, diz centro europeu

Diretora do Centro 
Europeu de Controle 
de Doenças, Andrea 
Ammon, pede maior 

cobertura vacinal

EC
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Folhapress

O ECDC (sigla em inglês para 
Centro Europeu de Controle 
de Doenças) divulgou ontem 
(24) um alerta de risco “muito 
alto” de COVID em dezembro 
e janeiro no continente, se não 
houver aumento na vacinação 
e intensificação de políticas pú-
blicas de prevenção.

De acordo com a diretora do 
órgão, Andrea Ammon, as cam-
panhas de imunização tiveram 
êxito em reduzir hospitaliza-
ções e mortes neste ano, “mas 
ainda existem subpopulações 
e grupos etários em que a co-
bertura permanece abaixo do 
desejado, mesmo em países que 
alcançaram uma boa cobertura 
geral de vacinação”.

Ela afirma que os países 
europeus precisam se “con-

centrar urgentemente em fe-
char essa lacuna de imunidade, 
oferecer doses de reforço a 
todos os adultos e reintroduzir 
medidas não farmacêuticas”, 
como uso de máscaras faciais 
e distanciamento físico.

De acordo com levanta-
mento do centro, até a pri-
meira semana deste mês o uso 
de máscara era obrigatório 
em todos os espaços públicos 
em apenas 3 dos 30 países – 
Chipre, República Tcheca e 
Romênia. Em outros 12, a obri-
gação se restringe a espaços fe-
chados. Metade dos países não 
exige o uso da proteção facial.

Desde outubro, Letônia, Ho-
landa e Áustria reimpuseram 
confinamentos temporários, 
com trabalho remoto e fecha-
mento do comércio não essen-
cial, para reduzir a circulação. 

Alemanha, Itália e França são 
alguns dos países europeus 
que elevaram as restrições 
para os residentes não com-
pletamente imunizados.

O risco aumenta com as 
festas de fim de ano, diz Andrea, 
porque viagens e reuniões em 
ambientes fechados se intensi-
ficam. Até meados de novembro, 
havia tomado todas as doses 
necessárias de vacina 65,5% 
da população total e 76,5% dos 
adultos dos 30 países acompa-
nhados pelo ECDC (os 27 da 
União Europeia, mais Noruega, 
Islândia e Liechtenstein).

Não vacinados serão mais atingidos
Se a proteção não for am-

pliada, os modelos de análise 
do centro preveem um grande 
número de internações por 
COVID de não vacinados, prin-

cipalmente os de grupos de 
risco, por terem doenças que 
reduzem sua capacidade de 
combater as infecções.

O ECDC também reco-
menda a aplicação de uma 
dose de reforço da vacina em 
todos os adultos de 18 anos 
ou mais, com prioridade para 
os que têm mais de 40 anos. O 
objetivo é compensar a perda 
de proteção dos imunizantes 
contra o contágio, reduzindo o 
potencial de transmissão.

A dose de reforço é reco-

mendada seis meses após com-
pletar o esquema primário, no 
mínimo – a Itália, porém, anun-
ciou que encurtará esse inter-
valo para cinco meses.

Os dados do ECDC mos-
tram que hospitalizações 
e internações em UTIs por 
causa da COVID aumentaram 
desde outubro na maioria 
dos países acompanhados, 
após um declínio em agosto 
e setembro de 2021.

“Isso foi impulsionado pela 
circulação da variante delta 

em populações não satisfato-
riamente vacinadas e após um 
relaxamento generalizado de 
intervenções não farmacêu-
ticas”, diz o relatório publi-
cado na quarta.

Embora os números mais 
recentes mostrem que a taxa 
de mortes pela doença seja em 
geral menor nos países em que 
há porcentagens maiores de 
imunizados, o ECDC diz que há 
evidências de aumento da carga 
de Sars-CoV-2 mesmo entre os 
países com maior aceitação. 

Folhapress

Três meses depois de re-
tomar o poder no Afeganistão, 
prometer moderação e um re-
gime diferente do quase medie-
valismo visto no fim da década 
de 1990, o Talibã publicou no 
domingo (21) um pacote de dire-
trizes para a mídia no país que 
mostra que a realidade guarda 
bastante distância do discurso.

A primeira regulamentação 
do setor desde que o grupo fun-
damentalista islâmico reassumiu 
o controle do país na prática afeta 
drasticamente o trabalho de mu-
lheres em emissoras de televisão.

Segundo as novas regras, 
fica proibida a transmissão 
de dramas de TV que incluem 
atrizes – medida que mira, por 

exemplo, novelas produzidas 
na Turquia e na Índia, bastante 
populares em tempos recentes 
e fundamentais para a renda de 
muitos canais. 

O Talibã também vai passar a 
ordenar que jornalistas mulheres 
que apresentem notícias na TV 
se vistam com um hiyab. O termo 
em geral se refere ao véu islâmico 
que cobre o cabelo e o pescoço, 
deixando o rosto visível.

Embora a maioria das mu-
lheres no Afeganistão já use ves-
timentas do tipo em público, a 
medida causou preocupação, já 
que, segundo ativistas ouvidas 
pela agência Reuters, como o 
padrão de hiyab não está espe-
cificado nas diretrizes, o termo 
pode ser interpretado de formas 
mais conservadoras.

Ao todo, o pacote estabelece 
nove medidas que, segundo o 
recém-reinstaurado Ministério 
da Promoção da Virtude e da 
Prevenção do Vício, visam coibir 
conteúdos que infrinjam os va-
lores islâmicos ou afegãos.

As regras geraram críticas 
de jornalistas exilados e de 
organizações de direitos hu-
manos. “Imagine como será a 
mídia com as novas diretrizes: 
um jornalista, um homem com 
uma barba espessa, lê sua re-
portagem e finaliza com elogios 
ao governo dos talibãs”, es-
creveu no Twitter Zaki Daryabi, 
diretor do “Etilaat Roz”, um dos 
principais jornais afegãos.

A organização internacional 
HRW (Human Rights Watch) 
afirmou que a liberdade de im-

prensa está se deteriorando no 
Afeganistão. “O desaparecimento 
de qualquer espaço para dis-
sidência e o agravamento das 
restrições para as mulheres na 
mídia e nas artes é devastador”, 
disse Patricia Gossman, diretora 
associada para a Ásia da HRW, 
em um comunicado.

Jornalistas preocupadas
Na mesma linha, a Zan TV, 

primeira emissora de televisão 
afegã exclusivamente formada 
por produtores e repórteres mu-
lheres, escreveu que as novas 
diretrizes “reduzirão a presença 
das mulheres jornalistas”.  As 
últimas declarações do Talibã 
contribuem ainda mais para a 
preocupação dos jornalistas afe-
gãos. Também no domingo, Qari 

Abdul Sattar Saeed, secretário de 
imprensa do primeiro-ministro 
talibã, classificou a mídia como 
intermediária da “propaganda 
do inimigo”. “Até agora, tivemos 
muita paciência, tolerando 
a maioria da propaganda es-
palhada para todo o mundo”, 
afirmou, e acrescentou que os 
inimigos “devem ser tratados 
como merecem, com dureza”.

Durante seu primeiro governo, 
de 1996 a 2001, o Talibã proibiu 
a televisão e todas as formas 
de entretenimento que julgou 
imorais. Após sua derrota para 
tropas comandadas pelos EUA, o 
cenário midiático afegão cresceu 
e dezenas de emissoras de rádio 
e televisão se destacaram, com 
apoio do Ocidente.

Após o retorno dos talibãs ao 

poder, diversos veículos fecharam 
as portas, em razão da fuga de 
seus jornalistas e do fim da ajuda 
internacional e das receitas pu-
blicitárias. O país tem sofrido 
também com ataques terroristas 
nas principais cidades do país. 
Desde que o grupo extremista 
retomou o controle de Cabul, 
atentados têm se multiplicado, 
muitos reivindicados pelo braço 
local do Estado Islâmico.

No último dia 13, seis pessoas 
morreram após uma bomba ex-
plodir em um micro-ônibus na 
área de Dasht-e-Barchi, povoada 
pela minoria étnica xiita hazara. 
Foi ao menos o sexto incidente 
do tipo em 40 dias. O jornalista 
Hamid Seighani, que trabalhava 
para a rede de televisão Ariana, 
foi morto na explosão.

Ana Estela de Souza Pinto
Folhapress

O vice-premiê e ministro das 
Finanças da Alemanha, Olaf 
Scholz, fechou acordo tripar-
tidário e deve suceder a pri-
meira-ministra Angela Merkel. 
O anúncio foi feito na tarde de 
ontem (24), pelos líderes do 
SPD (social-democrata), dos 
Verdes e do FPD (liberal).

O acordo será submetido 
agora aos três partidos, e es-
pera-se que Scholz seja eleito 
primeiro-ministro pelos depu-
tados no começo de dezembro. 
Isso instalará o primeiro go-
verno de coalizão triplo na Ale-
manha desde o pós-guerra.

Segundo a mídia alemã, An-
nalena Baerbock, colíder dos 
Verdes que concorreu nas elei-
ções a primeira-ministra, se 
tornará ministra das Relações 
Exteriores, e o colíder Robert 
Habeck assumirá um novo mi-
nistério, que reúne economia 
e metas climáticas. O líder do 
liberal FDP, Christian Lindner, 
será o novo ministro das Fi-
nanças, e o social-democrata 
Hubertus Heil continuará como 
ministro do Trabalho.

A coligação foi apelidada de 
semáforo, por causa das cores 
de seus partidos: vermelho dos 

sociais-democratas, amarelo 
dos liberais e verde, dos am-
bientalistas. O principal obs-
táculo nas negociações foram 
as discordâncias sobre como 
financiar a transição para uma 
economia verde, segundo pes-
soas envolvidas no acerto.

Segundo a agência de notí-
cias Reuters, as partes envol-
vidas concordaram em se com-
prometer com a eliminação do 
uso de carvão na indústria até 
2030 e com o fim da geração de 
energia a gás até 2040. Embora 
os Verdes e o SPD sejam vistos 
como parceiros naturais dentro 
da centro-esquerda, o liberais 
têm histórico fiscal mais agres-
sivo e seu programa está mais 
próximo do dos conservadores 
da CDU, partido da primeira-
-ministra Angela Merkel.

Isso fez com que políticos e 
a mídia previssem um período 
longo de negociação, o que 
acabou desmentido pelos três 
partidos. O pacto a ser anun-
ciado hoje conclui reuniões 
formais que duraram pouco 
mais de um mês, envolvendo 
cerca de 300 negociadores, em 
22 grupos de trabalho.

Centro-direita deixa poder
Confirmada, a coalizão en-

cerrará os 16 anos do governo 

de centro-direita liderado por 
Merkel – se Scholz for eleito 
na primeira quinzena de de-
zembro, ela deixará por poucos 
dias de bater o recorde de per-
manência no governo de seu 
ex-mentor, Helmut Kohl.

No que provavelmente deve 
ser sua última reunião de ga-
binete, a primeira-ministra 
se despediu de colegas nessa 
quarta e recebeu uma árvore 
de presente de Scholz, segundo 
pessoas presentes na reunião.

Scholz deve assumir a 
Alemanha no pior surto de 
COVID-19 a atingir o país desde 
o começo da crise. Além disso, 
comandará o país mais rico de 
uma Europa lutando contra as 
consequências do Brexit e a 
crise na fronteira com Belarus. 
Durante o governo Merkel, o 
social-democrata acumulou 
trunfos que o levaram de ter-
ceiro na corrida eleitoral a líder 
do partido mais votado.

Scholz foi o responsável por 
montar o programa de ajuda 
contra a crise do coronavírus, 
que ele apresentou como “a ba-
zuca necessária” para segurar 
empregos e apoiar empresas: 
um pacote de 750 bilhões de 
euros (R$ 4,7 trilhões), calçado 
em uma dívida de quase 400 
bilhões de euros. 



Raquel Lopes
Folhapress

Um novo estudo com o Regn-
-Cov2, medicamento aprovado 
pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) para 
casos leves e moderados de 
COVID, mostra que o remédio 
também atua de forma preven-
tiva contra a doença causada 
pelo coronavírus.

O tratamento é uma com-
binação dos anticorpos mono-
clonais casirivimabe e imdevi-
mabe. Ele é fabricado pela far-
macêutica Roche em parceria 
com a Regeneron, responsável 
pela pesquisa.

O coquetel foi avaliado em 
2.475 pessoas que não tinham 
a doença, mas possuíam alto 
risco de se infectar porque 
conviviam no mesmo domi-
cílio com uma pessoa com 
COVID-19.

A dosagem usada foi de 
600 mg de casirivimabe e 600 
mg de imdevimabe, a mesma 
aplicada em outra pesquisa 
para pessoas com casos leves 
e moderados da doença.

“Esse indivíduo recebeu 
uma dose desse coquetel de 
anticorpos. Primeiramente foi 
avaliado em um mês e, com 
o segmento do estudo, viu-se 
que ele conseguiu oferecer 
proteção contra sintomas da 
COVID-19 durante um período 
de oito meses”, diz Mauricio 
Rocha, gerente médico do 
portfólio COVID-19 da Roche 
Farma Brasil.

Redução do risco
O novo estudo aponta que 

apenas uma dose de casi-
rivimabe e imdevimabe foi 
capaz de reduzir o risco de 
desenvolvimento sintomático 
da COVID-19 em 81,6% das 
pessoas durante um período 
de até oito meses. Os resul-
tados saíram neste mês.

Hoje o medicamento está 
aprovado pela agência re-
guladora do Brasil para uso 
emergencial em pacientes 
com 12 anos ou mais que 
estejam com COVID-19 e que 
possuam alto risco de pro-
gredir para formas graves 
da doença.

Segundo a Anvisa, ele não 
está autorizado para uso em 
pacientes hospitalizados por 
COVID ou que necessitem 
de oxigênio de alto fluxo ou 
ventilação mecânica em seus 
tratamentos.

De acordo com dados de 
um primeiro estudo clínico, os 
anticorpos não demonstraram 
benefício em pacientes inter-

nados, podendo até estar as-
sociados a desfechos clínicos 
piores quando usados.

Agora, segundo Rocha, 
com os resultados do novo 
estudo, o laboratório está 
preparando a documentação 

necessária para submeter o 
medicamento novamente para 
análise da Anvisa.

“Nós estamos hoje em pre-
paro de submissão regular 
para a Anvisa tanto dessa po-
pulação ambulatorial como 
também do cenário de profi-
laxia [prevenção]. Precisa de 
uma outra submissão para 
essa nova indicação”, afirma.

Opção terapêutica
De acordo com Rocha, o me-

dicamento ainda não é empre-
gado no Brasil para uso ambu-
latorial, como foi aprovado pela 
Anvisa, porque a Roche adotou 
uma estratégia de negociar so-

mente de forma centralizada 
com os governos. O gerente mé-
dico da Roche conta que desde 
abril deste ano mantém diálogo 
com membros do Ministério da 
Saúde. Uma consulta pública 
foi aberta na Conitec (Comissão 
Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no Sistema Único 
de Saúde) para a incorporação 
do medicamento no SUS para 
casos ambulatoriais, mas o pe-
dido foi rejeitado em julho.

Agora, um novo processo foi 
iniciado após demanda interna 
da Secretaria de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde, do Mi-
nistério da Saúde. A sociedade 
civil pode dar contribuições 
até o dia 3 de dezembro.

A recomendação preliminar 
da Conitec foi contrária à in-
corporação ao SUS. Segundo 
o órgão, há “limitações dos es-
tudos publicados, pela curta ja-
nela entre o início dos sintomas 
e a realização de infusão do 
medicamento, o que representa 
problema logístico para imple-
mentação da tecnologia na prá-
tica clínica”. O mais recente re-

latório técnico na Conitec traçou 
uma expectativa do reflexo do 
medicamento nas contas pú-
blicas. “O impacto estimado 
para tratar pacientes idosos ou 
imunodeficientes (maior risco 
de falha vacinal) gera uma eco-
nomia anual estimada em R$ 
804.034.746,80”, diz.

Atualmente, o coquetel está 
aprovado em mais de 50 países, 
seja para indicação de profi-
laxia pós-exposição ao novo co-
ronavírus, seja para uso ambu-
latorial, na fase de tratamento.
Entre os países que já usam o 
medicamento estão Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Japão, Índia, Austrália, Israel 
e Suíça. Rocha avalia que a 
vacinação é o grande pilar de 
combate à pandemia, mas que 
existe um recorte de pacientes 
que não possuem uma boa res-
posta imune a um imunizante.

“É muito importante que 
exista uma opção terapêutica 
a esses pacientes que não 
respondem adequadamente 
à vacina. Precisa desse trata-
mento para evitar a hospitali-
zação”, diz.
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É muito importante 
que exista uma opção 
terapêutica a esses pacientes 
que não respondem 
adequadamente à vacina
Mauricio Rocha, gerente médico da Roche Farma Brasil.
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Apesar disso, 
essas questões 
não receberam 
críticas de 
políticos ou 
de autoridades

Remédio aprovado pela Anvisa contra COVID tem efeito preventivo, diz estudo

Folhapress

Análise estatística da “Folha 
de S.Paulo”, considerando os re-
sultados dos 69 milhões de par-
ticipantes do Enem entre 2009 
e 2019, mostra que um conjunto 
de 41 perguntas não conseguiu 
testar o conhecimento dos can-
didatos de maneira eficiente. 
Apesar disso, essas questões 
não receberam críticas de polí-
ticos ou de autoridades.

São itens que falharam 
na discriminação dos me-
lhores candidatos e repre-
sentam 2% do total utilizado 
nas aplicações do exame. Em 
alguns casos, acertar essas 
perguntas não influenciou a 
nota final – isso ocorreu sem 
qualquer divulgação.

Em contrapartida, a análise 
corrobora a robustez da imensa 
maioria de questões do exame 
para medir o conhecimento, 
o que esvazia o discurso de 
críticos de que o exame seria 
ideológico e ineficiente.

Para justificar o desejo de al-
terações no Enem, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
e sua equipe têm feito críticas 
recorrentes a questões que se-
riam supostamente ideológicas, 
sem validade para medir o co-
nhecimento técnico. Mas, como 
mostrou a Folha no domingo 
(21), as questões que causaram 
polêmica foram, sim, eficientes 
em testar o conhecimento.

Já as questões que não 
são eficientes não foram ci-
tadas por Bolsonaro ou por 
seus apoiadores como sendo 
polêmicas.

A partir de análise dos mi-
crodados do exame, divulgados 
de forma anonimizada pelo 
Inep (órgão responsável pelo 
Enem), a reportagem testou o 
desempenho de 1.928 questões, 
segundo quatro critérios esta-

Questões ineficientes compõem 2% Questões ineficientes compõem 2% 
do Enem e não contam para notado Enem e não contam para nota

belecidos na literatura cientí-
fica da área. Foram avaliadas 
todas as edições de 2009 a 2019.

Além da capacidade de 
discriminar participantes que 
dominam o conhecimento ava-
liado, foram levados em conta 
a relação entre o acerto no de-
terminado item e nos demais, 
a chance de participantes de 
menor proficiência acertarem 
mais que alunos melhores e, 
por fim, se o item se com-
porta de acordo com o modelo 
da TRI (Teoria da Resposta 
ao Item) de três parâmetros 
adotados pelo Enem para a 
correção das provas.

Foram identificadas 30 
questões claramente inade-
quadas, que não se compor-
tavam como era esperado pelo 
modelo. São questões em que, 
por exemplo, alunos medianos 
vão melhor que candidatos com 
maior nota, ou que a chance de 
acertar é inversamente propor-
cional à proficiência do aluno – 
veja algumas delas aqui e teste 
seu desempenho.

Dessas 30, 21 não tiveram 
relevância para a nota final 
do candidato.

Há ainda outras 11 que, em-
bora inicialmente não tenham 
sido classificadas como inade-
quadas, também apresentaram 
alguns problemas e não tiveram 
impacto na pontuação do parti-
cipante que acertou.

Sem respostas
Para chegar a essa con-

clusão, a reportagem analisou 
as notas de grupos de alunos 
que acertaram exatamente as 
mesmas questões, com ex-
ceção daquela avaliada. Ainda 
assim, a nota foi a mesma – 
acertar aquele item não gerou 
acréscimo na pontuação final.

Questionado, o Inep não 
respondeu. Não é possível 
saber, portanto, se esses 32 
itens foram inutilizados a 
partir de intervenção de téc-
nicos ou pelo próprio algo-
ritmo. Também não é possível 
ter certeza se os itens foram 
pré-testados, como requer o 
modelo TRI, adotado na prova.

A calibragem psicomé-
trica das questões é parte 
essencial para que o exame 
cumpra a missão de avaliar 
efetivamente as habilidades 
dos participantes e consiga di-

ferenciá-los pelas notas. Essa 
exigência do modelo TRI teria 
funcionado com uma trava 
para o atendimento à pressão 
do Governo Bolsonaro de eli-
minar questões consideradas 
de esquerda na edição 2021.

Segundo servidores do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais) ou-
vidos pela Folha, nem sequer 
há questões prontas e cali-
bradas para fazer trocas de 
mais itens, como pressionou 
o governo. O Enem 2021 co-
meçou no último domingo (21) 
e segue no próximo (28).

O conteúdo do primeiro dia 
foi considerado equilibrado 
por professores, fugindo ao 
que seria “a cara do governo” 
Bolsonaro, nas palavras do 
presidente. Apesar disso, não 
houve pelo terceiro ano conse-
cutivo itens sobre a ditadura 
militar (1964-1985), período 
elogiado pelo presidente.

Boas perguntas
Segundo especialistas, pode 

ser considerada uma boa per-
gunta aquela que consegue 
discriminar os participantes 
de acordo com o nível de co-
nhecimento, ou seja, alunos que 
dominam o tema vão melhor 
que aqueles com pouco apren-
dizado na área.

Perguntas mal elaboradas 
podem tirar a atenção e tempo 
precioso dos estudantes para 
resolução do exame. Os parti-
cipantes têm um tempo médio 
de 3 minutos para resolver 
cada questão.

Teoricamente, elas pode-
riam desbalancear a nota dos 
candidatos, uma vez que o sis-
tema de correção considera a 
dificuldade da questão, como a 

chance de o estudante acertá-
-la de acordo com seu nível de 
desempenho e a probabilidade 
de acertar ao acaso, por chute.

Assim, também teorica-
mente, o cálculo da profici-
ência dos candidatos poderia 
ser impactado. Não há infor-
mações que indiquem esse 
efeito, no entanto.

Especialista em avaliação e 
TRI, o professor Tufi Machado 
Soares, da UFJF (Universidade 
Federal de Juiz de Fora) explica 
que a precisão da medida ex-
pressa pela nota tem ligação 
com a coerência das respostas 
dos candidatos.

“O modelo estabelece uma 
função que associa probabi-
lidade de acerto com nível de 
proficiência do participante. Na 
medida em que o aluno vai res-
pondendo com coerência, essa 
função vai dar a informação 
bem comportada”, diz. “Se não 
há essa coerência, vai refletir 
em uma estimativa com um erro 
de medida grande.”

Casos específicos
No Enem de 2019, por 

exemplo, a questão 122 da 
prova azul de ciências da na-
tureza teve mais acertos dos 
candidatos com desempenho 
mediano do que entre aqueles 
com melhor nota. A chance de 
acerto da pergunta diminui na 
medida em que a proficiência do 
participante aumenta.

O item não teve peso na nota 
final, apesar de não ter havido 
qualquer divulgação sobre isso. 
A pergunta tratou de substân-
cias químicas de um sabonete.

Esse foi um caso de per-
gunta que tinha um grau de 
dificuldade elevado e que re-
queria conhecimento muito es-

pecífico, com poucos acertos. 
Quem marcou a resposta 
certa, contudo, não tirou nota 
maior por isso.

Outro item, o 38 de ciências 
da natureza, também repre-
sentou maior dificuldade para 
os melhores alunos. Nesse caso, 
quanto pior o aluno, maior era a 
chance de acertar a questão. É 
um comportamento exatamente 
oposto ao que é esperado pelo 
modelo do Enem.

O desafio era identificar qual 
seria o movimento de carrinhos 
com velas e ventiladores.

Para o professor de física 
Marcelo Faleiros, do Cursinho 
da Poli, a questão pode ter cau-
sado confusão para bons alunos 
por causa do formato da vela 
da ilustração que acompanhou 
a pergunta. “O que desafia na 
questão é ter a percepção não 
só das leis de Newton, mas 
também da geometria da figura 
da vela”, diz. “Por isso a situ-
ação que o carro ficaria parado 
foi a resposta de muitos alunos 
bons. Mas o carro não fica pa-
rado por causa da possibilidade 
de o vento bater mais de uma 
vez na vela, que não é plana.”

A análise, das edições entre 
2009 e 2019, deixou de fora 
duas questões anuladas ofi-
cialmente, além dos blocos 

de língua estrangeira. Repor-
tagem da “Folha de S.Paulo” 
de fevereiro mostrou que as 
perguntas de inglês são as que 
bons estudantes de escola pú-
blica erram de maneira mais 
desproporcional em relação 
a seu desempenho na prova.

Metodologia
A reportagem, feita a partir 

dos microdados do Enem, se 
baseia em um modelo esta-
tístico que estima a chance 
de um candidato acertar uma 
questão dada a sua profici-
ência na prova.

Para isso, foram calculados 
três parâmetros. São eles: 
parâmetro de discriminação 
(mede se a questão consegue 
diferenciar os candidatos de 
acordo com o nível de co-
nhecimento naquele tema), 
parâmetro de dificuldade (in-
dica o nível de dificuldade 
daquela questão) e parâmetro 
de acerto casual (estima a 
chance do candidato acertar 
porque chutou).

Eles fazem parte da me-
todologia que o Inep utiliza 
para corrigir e dar nota aos 
candidatos. O órgão, contudo, 
não forneceu o valor dos parâ-
metros que são utilizados, e foi 
feito um cálculo próprio.

Reportagem avaliou 
provas aplicadas entre 
os anos de 2009 
e 2019 pelo Inep



CASACASA

Dirigido pelo renomado diretor Ridley Scott e baseado em história real, drama 
é cheio de suspense, reviravoltas e traições, e tem protagonismo de Lady Gaga
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Marcelo Rezende

Um dos assuntos mais comentados da semana é 
o novo filme do diretor Ridley Scott: “Casa Gucci”. 
Esta é a estreia da semana nos cinemas brasileiros, e 
tem dado o que falar. O longa é inspirado na chocante 
história real do império da família por trás da casa 
de moda italiana Gucci. Abrangendo três décadas 
de amor, traição, decadência, vingança e, em última 
instância, assassinato, é retratado o que um nome 
significa, o que vale e quão longe uma família pode 
ir para se manter no controle.

O elenco, cheio de estrelas, conta com Lady Gaga, 
Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino, 
Salma Hayek, Jack Huston e Reeve Carney. A trama 
é adaptada do romance de não ficção “The House 
of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, 
Glamour, and Greed”.

No dia 27 de março de 1995, Maurizio Gucci, uma 
das figuras mais importantes da grife de sucesso 
que teve origem na Itália, foi morto com três tiros no 
peito. O assassino, que não havia sido reconhecido 
por nenhuma testemunha, entrou no prédio em 
que o executivo trabalhava, em Milão, e efetuou 
os disparos. A partir de então, os investigadores 
passaram a ter a longa missão de descobrir quem 
assassinou Maurizio.

Após a tragédia do assassinato de Gucci, a polícia 
levantou diversos suspeitos, entre eles a própria 
Patrizia Reggiani, que dizia em entrevistas o quanto 
estava enfurecida com o marido. Mas sem provas 
válidas, nada poderia ser feito – até que aconteceu 
a denúncia anônima.

Os policiais descobriram que Reggiani conspirou 
o crime com Pina Auriemma, sua amiga e vidente.  A 
“casa caiu” para os organizadores do crime quando 
um policial disfarçado gravou uma ligação com todos 
eles, se passando por um assassino de aluguel. O 
oficial da polícia fingiu que Reggiani estava devendo 
dinheiro para todo o grupo e ameaçou Reggiani, 
descobrindo tudo. Os cinco envolvidos foram presos 
e condenados por homicídio premeditado.

Viúva negra
A descoberta do crime fez com que Patrizia fosse 

reconhecida como “viúva-negra” na mídia, sempre 
destacando a sua personalidade aparentemente 
sem remorso e repleta de ganância. O julgamento 
aconteceu em 1998, e os promotores alegaram que 
parte da motivação para o crime envolveu o ciúme 
de Paola Franchi.

Reggiani foi condenada a 29 anos de prisão, e 
a sua estada na San Vitore, em Milão, contou com 
alguns privilégios negociados pelo seu advogado. Em 
entrevista ao “The Guardian”, Patrizia disse que se 
considera uma pessoa forte por ter sobrevivido aos 
anos em que permaneceu encarcerada.

Em 2011, ela recebeu uma oferta de liberdade 
condicional caso conseguisse um emprego. Patrizia 
chegou a achar a decisão uma “blasfêmia” por nunca 
ter trabalhado na vida e não pretender fazer isso 
“agora”. Mas em 2014, ela aceitou a condição e foi 
libertada após 16 anos de prisão.

G U C C IG U C C I
Patrizia decidiu falar

Hoje, aos 72 anos, Patrizia Reggiani fala pouco 
sobre o assunto, mas recentemente disse estar feliz 
em ser interpretada por Lady Gaga. Porém, ela tem 
uma reclamação: “Fiquei incomodada com o fato de 
Lady Gaga me interpretar no filme de Ridley Scott 
sem nem ter feito a cortesia ou ter tido o bom senso 
de me encontrar e me conhecer”, lamentou. “Não tem 
nada a ver com dinheiro porque eu não vou aceitar um 
único centavo do filme. É sobre bom senso e respeito. 
Eu digo isso com toda a simpatia e apreço que tenho 
por ela”, completou.

Familiares não gostaram
A família Gucci não aprovou o filme e tem suas 

reclamações. Patrizia Gucci, prima de segundo grau 
de Maurizio, disse que está decepcionada e que diz 
isso em nome de toda a família: “Eles estão roubando a 
identidade de uma família para lucrar, para aumentar 
a renda do sistema de Hollywood. Nossa família tem 
identidade, privacidade. Nós podemos falar sobre 
tudo, mas existe uma linha tênue que não pode ser 
atravessada”.

Crítica internacional
O longa-metragem abriu com 67% de aprovação no 

site agregador  de críticas de cinema e televisão Rotten 
Tomatoes, com nota 6/10 baseada em 117 reviews até 
o fechamento deste caderno. Apesar de elogiarem 
a atuação do elenco protagonista, principalmente 
de Lady Gaga e de Jared Leto (irreconhecível na 
caracterização do personagem), alguns especialistas 
pontuaram falhas na direção de Ridley Scott e no 
roteiro sobrecarregado.

“O conto de ambição e vingança de Ridley Scott 
praticamente implora por excesso melodramático”, 
disse a revista “Slant Magazine”. No jornal americano 
“USA Today” não faltaram elogios para a protagonista. 
“Lady Gaga novamente domina as telonas no drama 
baseado em fatos reais ‘Casa Gucci’, apesar de que, 
dessa vez, não é uma estrela da música que nasce, e 
sim uma grande atriz.”

Embora não tenha tantos elogios, o site CinemaBlend 
defendeu que o longa prende a atenção. “Gucci pode 
não ser a xícara de espresso de todos, mas nunca é 
entediante.” Já no site Vox é apontado como um mix 
de comédia e tragédia ao mesmo tempo. “‘Casa Gucci’ 
é a comédia mais engraçada e a tragédia mais insana 
do ano.”

Crítica brasileira
Caio Coletti, do site Omelete, enalteceu a direção de 

Riddley Scott. “‘Casa Gucci’ é entretenimento eficiente 
em um nível muito superficial, imediato. Testemunhar 
o estilo de vida dos ridiculamente endinheirados é um 
passatempo humano universal, e Scott é audacioso em 
como usa esse instinto para nos fisgar. Principalmente 
por ser um dos poucos cineastas com cacife o bastante 
para fazer esse tipo de drama épico na Hollywood hoje 
em dia, a escolha de referências e tom que ele faz aqui 
é um verdadeiro desafio à ditadura do ‘bom gosto’ (o 
que quer que ele signifique para os árbitros culturais 
escolhidos da vez) do cinema de prestígio americano.”

“Casa Gucci” estreia hoje nos 
cinemas do país e a classificação 
indicativa é de 14 anos.



O Bayern de Munique está passando por sérios pro-
blemas para escalar o timaço. Tudo por causa de joga-
dores que se recusam a tomar a vacina contra a Covid-19. 
Para o jogo de terça-feira, 23, contra o Dínamo de Kiev, 
pela Champions, cinco de seus craques estavam sus-
pensos, Kimmich, Gnabry, Musiala, Cuisance e Choupo-
-Moting, porque haviam tido contato com uma pessoa 
que testou positivo e todos eles são contra a vacinação. 
Tiveram seus salários cortados. Na Alemanha, uma nova 
lei autoriza que as empresas reduzam as remunerações 
dos empregados não imunizados. 

Parece que a maioria das pessoas já não acredita na 
pandemia. Em cidades como Campo Grande, a tal da 
normalidade vem dando suas caras nas lojas, ruas, cal-
çadas e pontos de encontro apinhados de gente sem uso 
de máscaras, como se não houvesse amanhã. O mundo 
está vivendo a quarta onda de infestação do coronavírus, 
talvez com novas cepas. O Carnaval vem aí, como prevê 
a velha canção, “pra tudo se acabar na quarta-feira”.   

Consta, segundo papagaios falantes que fazem 
voos rasantes na reserva do Parque dos Poderes, 
que está próxima a data do “habite-se” para Marco 
Aurélio Santullo acomodar-se em novo endereço fun-
cional. O diretor-executivo da Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) é um 
dos coringas no baralho político da ministra Tereza 
Cristina (DEM-MS).    
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CADEIRA   

NA LEMBRANÇA        

ALÍVIO      
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THE END    

BOMBOU     

DIFERENCIADO  

PENSAMENTO DO DIA   

MEMÓRIAS E AUSÊNCIAS    

ECONOMIA   

Já é certo que o deputado estadual Eduardo Rocha 
(MDB) assume, dia 03 de dezembro, às 10h, a Secretaria 
de Governo do Estado, abrindo vaga para o suplente, Paulo 
Duarte (MDB), assumir o cargo de deputado estadual.    

Chrystian & Ralf separaram-se definitivamente. O ti-ti-ti 
vem de Goiânia, onde a dupla se desfez depois de 40 anos 
de carreira. Ambos seguirão carreiras solo. Chrystian já 
assinou contrato de seis anos para um novo projeto musical, 
Ralf vai fazer parceria com o cantor Eduardo Costa.   

Daqui a 30 dias, Natal. As festas em Campo Grande 
estarão a todo vapor. Para o fim de ano, tem buffet que já 
não pode atender novas encomendas e já não temos muitos 
salões de festa para locação.   

Compreender que há outros pontos de vista é o início 
da sabedoria.   

Por motivos diferentes, muitas personalidades do 
samba e da música estão ausentes do Carnaval e dos 
preparativos para a festa de fevereiro. Em Corumbá, 
uma das ausências mais sentidas é a de Edmir Abelha, 
fundador dos blocos Vizinha Faladeira, depois Kabres-
grilo e agora Nação Zumbi, que contará sua vida e suas 
lutas pró-igualdade racial e pelos direitos humanos no 
enredo de 2022. Outra ausência, em Campo Grande, 
é do ex-sambista Gregório Augusto Corrêa. O filho 
do saudoso carnavalesco Goinha brilhou cantando e 
sambando em desfiles e grupos de pagode, mas, há 
alguns anos, tornou-se pastor evangélico. 

No dia 25 de novembro de 1881, em Sotto il Monte Gio-
vanni, nascia Angelo Giuseppe Roncalli, que se tornaria 
o papa João XXIII a 1958. Conhecido como o Papa Bom, 
convocou o Concílio do Vaticano II, que fez mudanças 
significativas no Catolicismo, como a revisão da missa, o 
estabelecimento de rumos para o ecumenismo e uma nova 
abordagem aos problemas do mundo. Era um pregador do 
diálogo, como mostra esta frase: “É preciso olhar mais para 
aquilo que nos une do que para aquilo que nos divide”. Seu 
papado foi curto, em 03 de junho de 1963, morreria vítima de 
um câncer de estômago. João XXIII, que excomungou Fidel 
Castro a 1962, foi declarado beato por João Paulo II a 2000.   

O próximo vestibular da Universidade Estadual de MS 
(Uems) vai oferecer quatro novos cursos de graduação: 
Tecnologia em Logística (câmpus de Jardim), Sistemas 
de Informação (Nova Andradina) e Agronomia (câmpus de 
Maracaju e de Mundo Novo). Em janeiro, serão disputadas 
1.191 vagas em 58 cursos. Criada por meio de um projeto 
do deputado Walter Carneiro (PTB) e oficializada em 
dezembro de 1993 pelo governador Pedro Pedrossian (à 
época também no PTB), a Uems é uma das potências edu-
cacionais do Estado, com aulas presenciais e à distância 
(EAD). Tem câmpus em 22 municípios.   

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina (DEM-MS), vive um momento 
muito especial. Além de ganhar cada vez mais des-
taque no mundo do agronegócio e ser cotada como 
futura senadora de MS, conseguiu fazer a China 
adquirir as 140 mil toneladas de carne bovina que es-
tavam, antes de 04 de setembro, nos portos da China, 
quando começou o embargo ao produto brasileiro por 
causa de dois casos atípicos de mal da vaca louca no 
País. Ainda não há previsão do fim do embargo, mas, 
pelo visto, a China deve voltar a comprar nossa carne.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Os grandes banqueiros internacionais começaram 
a sair do dólar. Sinal de que algum novo movimento 
relevante no tabuleiro global vai acontecer. China, Eu-
ropa e as grandes economias já vêm nesse movimento 
há mais de três anos, lastreando-se em ouro. O Brasil 
está com suas reservas penduradas em dólar. Guedes 
ignorou os sinais de alerta. Vamos aguardar o impacto.   

A campanha “Bem Nascer MS” 
visa a garantir um pré-natal 
completo e assim eliminar a 
mortalidade materna e infantil. 
Foi lançada pelo governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB), 
hoje se completa uma semana, 
e pela primeira-dama Fátima 
Azambuja. Investimentos 
de mais de R$ 14 milhões 
destinaram-se à estruturação 
da rede de atendimento à 
mulher grávida em MS.  

Na defesa dos direitos das mulheres, notadamente no enfrentamento 
da violência, MS sai na frente. Já temos 13 municípios com Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher e 25 Salas Lilás nas delegacias 
comuns. Trabalho digno de aplausos da subsecretária de Estado de Políticas 
Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, e do governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB).   

O casal Marcelo Santagostino e a jornalista e apresentadora do MS TV, 
Lucimar Lescano, comora 18 anos de matrimônio e pura felicidade.   

CUIDEM-SE   

CUIDEM-SE! II     

No Brasil, existem somente dez Estados capacitados 
para realizarem transplante de medula óssea. Muitos 
sul-mato-grossenses que precisavam do serviço cor-
riam para Curitiba. A agonia deve acabar por aqui, 
porque o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, 
está conseguindo habilitar o hospital da Cassems para 
realizar esse tipo de transplante, nos próximos dias.   

Nossa homenagem de 
hoje vai para a bióloga 
ponta-poranense Neiva 
Guedes, 58, destacada 
mundialmente pelo 
seu trabalho em prol 
da preservação das 
araras-azuis.

Feliz da vida 
está o professor 
Aurélio Tomaz 
Briltes da 
UFMS. O tema 
da redação 
da prova do 
Enem, aplicada 
no domingo, 
“invisibilidade 
e registro 
civil: garantia 
de acesso à cidadania no Brasil”, é a 
problemática de sua tese de doutorado 
em Direito do Estado junto à USP. Há dois 
meses, Briltes defendeu “A garantia do 
mínimo existencial por meio dos benefícios 
de assistência e previdência social: análise 
à luz do efetivo exercício da cidadania das 
comunidades tradicionais do Pantanal Sul”, 
orientado pela Prof.ª Dr.ª Ynês da Silva 
Félix. Vem sendo cumprimentadíssimo, até 
mesmo pelo MEC. 
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Dança

Mistura de samba e tango traz o Rio 
de Janeiro e Argentina para a Capital
Luminis Cia. de Dança se apresenta gratuitamente amanhã na Concha Acústica Helena Meirelles
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 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, à poesia, à cultura, a políticas culturais, e à 
educação –sem envolvimento ou conotação político-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Do  azul dos céus   perfumas minha vida.
As nuvens te acompanham.
Nas ondas que batem nas áreas, te en-
contro.
Dardejas, em volta das matas, como a bor-
boleta.
Envolves docemente, com ternura, no 
abraço que imagino.
Percebo o passar inquieto do vento
Que reverbera o seu cantar  por todo es-
paço.
E a melodia, se faz presente, na lembrança
Do aconchego que espero.

12.04.21

Antemanhã, quando no céu de leste,
Mal se esgarçava em luz a noite mansa,
Miguel Sutil de Sorocaba avança,
Rumo ao mistério do sertão agreste.

Estrada longa e atroz! Mas ele a investe,
Com redobrado heroísmo, e não se cansa.
Vão-lhe à frente dois índios, e a Esperança
Visões de ouro não há, que não lhe empreste.

E  ei-los que chegam a estes sítios belos,
Onde o outro excede todos os castelos,
Do sonho audaz do bandeirante. Lá,

Ao longe, em praias verdes e desertas,
Faiscava o rio...  Estavam descobertas
As minas imortais do Cuiabá.

Peregrino do Sonho errei Caminhos
que iam ter às Portas da Alegria.
Poeta e Marujo naufraguei sozinho
e a minha Nau fora a Melancolia.
Meus olhos não beijaram a luz da Glória
nem meus lábios chegaram a balbuciar,
quero encerrar-me em vós Portas da inglória
Noite, que é Mar sem-fim a serenar!
Onde as almas na febre de seus lábios
nunca chegam a tocar para matá-la
Na insaciável Ebriez dos lábios
A Olhar amortecendo, sonha e cala
E como Solitário a Tempos-Idos
nosso frescor de lábio sossegado
os Antigos Caminhos percorridos
Peregrino! Da Morte no vencer!

Quando perdemos um amigo.
Sofremos.
Quando perdemos nosso animalzinho
de estimação.
Sofremos.
Quando perdemos o emprego.
Sofremos.
Há sempre a esperança.
Um novo amigo.
Um outro animalzinho.
Um novo emprego.
Nos entregamos em parte.
Tocamos nossa vida.
Quando perdemos um filho
não há troca
O vazio toma conta.
Sofremos em dobro.
Sofremos no todo.
Há um vazio na ação
uma inércia no agir.
Quando morrem.
Morremos aos poucos.

Vim de longe rever-te, irmão querido!
E por mais que a distância separasse
A física presença que o impasse
Da ausência impôs ao coração ferido,
Não houve condição que transmudasse
O permanente e sublimal sentido
De viver sempre a ti tão bem unido

Na vivência do espírito em minha face.
Hoje é o dia do teu aniversário
E eu te vejo ainda forte e assim disposto
A seguir o teu grande itinerário.
Trago-te nalma a ânfora da alegria
E nela o amor que se traduz no rosto
Para saudar-te neste grande dia.

Passos sem pegadas na magra madrugada.
A mesma luz fraca de todo dia,
amém, também se apaga.
Afago, gelado, o escuro do quarto apagado.
Noturno travado,
tranca e nunca esquece de conferir
se realmente trancou a porta.
Triste rindo cumpre sua quota.

“A noite caiu na minh’alma,
fiquei triste sem querer. . .”
Carlos Drummond de Andrade

“Stou sorvendo esta bebida
Com o maior constrangimento. . .
Quero esquecer as desditas
Embora por um momento,
Voando neste avião
Pelo azul do firmamento.

 A mágoa que me devora
E dentro d’alma se encerra,

Não se transforma, jamais,
Quer voando sobre a serra,
Passando pelo infinito
Ou plantado lá na terra.
Viajo com minhas dores
Pelo azul da imensidão,
Pra aonde eu vou elas seguem
Com a maior obsessão,
Seguem todos os meus passos,
Não me deixam nunca. . . não!

Voo Rio/Brasília, 29.07.72.

Aconchego

As Lavras do Sutil

Reino Desejado

A Perda 
Soneto para Meu iIrmão

Janelas

Voando
Por: Delasnieve Daspet

Por: D. Aquino Correa

Por: Ernani Rosas

Por: Maria Clara Segóbia

Por: Anisio Mello

Por: Caê Guimarães

Por: Dorval de Magalhães

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Marcelo Rezende

O gingado do samba e 
toda a sensualidade do tango 
juntos e misturados. Assim é 
o espetáculo SambaTango, 
que a Luminis Cia. de Dança 
apresenta amanhã (26), na 
Concha Acústica Helena Mei-
relles, no Parque das Nações 
Indígenas, às 18h30. A en-
trada é gratuita.

O espetáculo promete uma 
verdadeira viagem cultural 
sem sair de Campo Grande. 

Os destinos? Rio de Janeiro 
e Buenos Aires (Argentina). 
“Com muita técnica, vamos 
transmitir ao público um 
pouco do Rio, com o samba, 
e Buenos Aires, com o tango. 
Tudo remete a essas duas 
cidades: figurino, cenário, 
trilha”, adianta Juliano Candia 
Pedrozo, autor e diretor de 
SambaTango e também diretor 
da Luminis Cia. de Dança.

E essa viagem ao berço dos 
dois ritmos tão tradicionais é 
em grande estilo. O cenário de 

SambaTango é totalmente in-
terativo, com portas e janelas 
que abrem e fecham depen-
dendo da coreografia, além 
de um palco de dois andares 
com escada.

As músicas também foram 
selecionadas para relembrar 
os clássicos tanto do samba 
quanto do tango. Astor Pia-
zzolla e Cartola estão entre 
os compositores lembrados no 
espetáculo.

Para o público, ainda tem 
mais surpresas. Durante o 

espetáculo, os bailarinos 
descem do palco e convidam 
algumas pessoas do público 
para dançar com eles. “É uma 
forma de as pessoas sentirem 
o que os bailarinos sentem e 
ver como funciona”, garante 
Juliano Pedrozo.

SERVIÇO: O SambaTango acontece 
amanhã, às 18h30, na Concha 
Acústica Helena Meirelles – Parque 
das Nações Indígenas (R. Antônio 
Maria Coelho, 5.655).
Entrada gratuita.

Convive em silêncio cúmplice
com suas meias na sacada penduradas.
Freiras de flanela rasgada.
Frieiras na carne arrastada
pela quase finda vontade.
O que eu valho (que bom)
não vale nada.
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Dança

Mistura de samba e tango traz o Rio 
de Janeiro e Argentina para a Capital
Luminis Cia. de Dança se apresenta gratuitamente amanhã na Concha Acústica Helena Meirelles
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 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, à poesia, à cultura, a políticas culturais, e à 
educação –sem envolvimento ou conotação político-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Do  azul dos céus   perfumas minha vida.
As nuvens te acompanham.
Nas ondas que batem nas áreas, te en-
contro.
Dardejas, em volta das matas, como a bor-
boleta.
Envolves docemente, com ternura, no 
abraço que imagino.
Percebo o passar inquieto do vento
Que reverbera o seu cantar  por todo es-
paço.
E a melodia, se faz presente, na lembrança
Do aconchego que espero.

12.04.21

Antemanhã, quando no céu de leste,
Mal se esgarçava em luz a noite mansa,
Miguel Sutil de Sorocaba avança,
Rumo ao mistério do sertão agreste.

Estrada longa e atroz! Mas ele a investe,
Com redobrado heroísmo, e não se cansa.
Vão-lhe à frente dois índios, e a Esperança
Visões de ouro não há, que não lhe empreste.

E  ei-los que chegam a estes sítios belos,
Onde o outro excede todos os castelos,
Do sonho audaz do bandeirante. Lá,

Ao longe, em praias verdes e desertas,
Faiscava o rio...  Estavam descobertas
As minas imortais do Cuiabá.

Peregrino do Sonho errei Caminhos
que iam ter às Portas da Alegria.
Poeta e Marujo naufraguei sozinho
e a minha Nau fora a Melancolia.
Meus olhos não beijaram a luz da Glória
nem meus lábios chegaram a balbuciar,
quero encerrar-me em vós Portas da inglória
Noite, que é Mar sem-fim a serenar!
Onde as almas na febre de seus lábios
nunca chegam a tocar para matá-la
Na insaciável Ebriez dos lábios
A Olhar amortecendo, sonha e cala
E como Solitário a Tempos-Idos
nosso frescor de lábio sossegado
os Antigos Caminhos percorridos
Peregrino! Da Morte no vencer!

Quando perdemos um amigo.
Sofremos.
Quando perdemos nosso animalzinho
de estimação.
Sofremos.
Quando perdemos o emprego.
Sofremos.
Há sempre a esperança.
Um novo amigo.
Um outro animalzinho.
Um novo emprego.
Nos entregamos em parte.
Tocamos nossa vida.
Quando perdemos um filho
não há troca
O vazio toma conta.
Sofremos em dobro.
Sofremos no todo.
Há um vazio na ação
uma inércia no agir.
Quando morrem.
Morremos aos poucos.

Vim de longe rever-te, irmão querido!
E por mais que a distância separasse
A física presença que o impasse
Da ausência impôs ao coração ferido,
Não houve condição que transmudasse
O permanente e sublimal sentido
De viver sempre a ti tão bem unido

Na vivência do espírito em minha face.
Hoje é o dia do teu aniversário
E eu te vejo ainda forte e assim disposto
A seguir o teu grande itinerário.
Trago-te nalma a ânfora da alegria
E nela o amor que se traduz no rosto
Para saudar-te neste grande dia.

Passos sem pegadas na magra madrugada.
A mesma luz fraca de todo dia,
amém, também se apaga.
Afago, gelado, o escuro do quarto apagado.
Noturno travado,
tranca e nunca esquece de conferir
se realmente trancou a porta.
Triste rindo cumpre sua quota.

“A noite caiu na minh’alma,
fiquei triste sem querer. . .”
Carlos Drummond de Andrade

“Stou sorvendo esta bebida
Com o maior constrangimento. . .
Quero esquecer as desditas
Embora por um momento,
Voando neste avião
Pelo azul do firmamento.

 A mágoa que me devora
E dentro d’alma se encerra,

Não se transforma, jamais,
Quer voando sobre a serra,
Passando pelo infinito
Ou plantado lá na terra.
Viajo com minhas dores
Pelo azul da imensidão,
Pra aonde eu vou elas seguem
Com a maior obsessão,
Seguem todos os meus passos,
Não me deixam nunca. . . não!

Voo Rio/Brasília, 29.07.72.

Aconchego

As Lavras do Sutil

Reino Desejado

A Perda 
Soneto para Meu iIrmão

Janelas

Voando
Por: Delasnieve Daspet

Por: D. Aquino Correa

Por: Ernani Rosas

Por: Maria Clara Segóbia

Por: Anisio Mello

Por: Caê Guimarães

Por: Dorval de Magalhães

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Marcelo Rezende

O gingado do samba e 
toda a sensualidade do tango 
juntos e misturados. Assim é 
o espetáculo SambaTango, 
que a Luminis Cia. de Dança 
apresenta amanhã (26), na 
Concha Acústica Helena Mei-
relles, no Parque das Nações 
Indígenas, às 18h30. A en-
trada é gratuita.

O espetáculo promete uma 
verdadeira viagem cultural 
sem sair de Campo Grande. 

Os destinos? Rio de Janeiro 
e Buenos Aires (Argentina). 
“Com muita técnica, vamos 
transmitir ao público um 
pouco do Rio, com o samba, 
e Buenos Aires, com o tango. 
Tudo remete a essas duas 
cidades: figurino, cenário, 
trilha”, adianta Juliano Candia 
Pedrozo, autor e diretor de 
SambaTango e também diretor 
da Luminis Cia. de Dança.

E essa viagem ao berço dos 
dois ritmos tão tradicionais é 
em grande estilo. O cenário de 

SambaTango é totalmente in-
terativo, com portas e janelas 
que abrem e fecham depen-
dendo da coreografia, além 
de um palco de dois andares 
com escada.

As músicas também foram 
selecionadas para relembrar 
os clássicos tanto do samba 
quanto do tango. Astor Pia-
zzolla e Cartola estão entre 
os compositores lembrados no 
espetáculo.

Para o público, ainda tem 
mais surpresas. Durante o 

espetáculo, os bailarinos 
descem do palco e convidam 
algumas pessoas do público 
para dançar com eles. “É uma 
forma de as pessoas sentirem 
o que os bailarinos sentem e 
ver como funciona”, garante 
Juliano Pedrozo.

SERVIÇO: O SambaTango acontece 
amanhã, às 18h30, na Concha 
Acústica Helena Meirelles – Parque 
das Nações Indígenas (R. Antônio 
Maria Coelho, 5.655).
Entrada gratuita.

Convive em silêncio cúmplice
com suas meias na sacada penduradas.
Freiras de flanela rasgada.
Frieiras na carne arrastada
pela quase finda vontade.
O que eu valho (que bom)
não vale nada.
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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 24/11

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

O céu está tenso nesta quinta e vai ser preciso um pouco 
mais de jogo de cintura, inclusive no trabalho. Redobre a 
atenção com os gastos depois do almoço e não saia por 
aí como um pinscher raivoso, comprando tudo o que vê, 
meu cristalzinho. Se não controlar seus impulsos, prevejo 
aqui uma chuva de boletos atrapalhando sua vida em 
pouco tempo, tá? 

Vai ser preciso dedicação redobrada em casa e no 
trabalho. Se você bater o pé e exigir tudo do seu jeito, 
Touro, vai dar ruim. Para driblar problemas e chegar a 
um acordo, o único caminho é ser mais flexível com o 
pessoal de casa, tá? Faça um esforço para mostrar que 
também pode ser maleável em alguns momentos, caso 
contrário, tudo vai acabar em discussão nesta quinta.

 Você costuma arrasar em tudo que envolve 
comunicação, Gêmeos, mas há sinal de tensão hoje. 
Pode faltar diplomacia, pintar fofoca, revelação de um 
segredo ou gente intrometida — com tudo isso, nem um 
santo seria capaz de manter o bom humor. O jeito é 
encontrar uma maneira de administrar esse caos todo e 
restringir o máximo possível o estrago.

Logo cedo, prepare-se para ralar dobrado. 
Infelizmente, a grana não vai cair de presente no seu 
colo, tá? Também é melhor redobrar a atenção com 
perda ou prejuízo envolvendo um negócio, herança, 
impostos ou assinatura de contrato. Se precisar 
fazer ajustes e diminuir os gastos pra não estourar o 
orçamento, paciência, vá pro sacrifício.

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. Se precisar de 
uma forcinha extra, nosso Banho de Atitude pode te 
ajudar. Talvez a saúde precise de cuidados extras.

Além da Lua seguir em seu inferno astral, ela forma 
aspectos tensos no céu e você vai precisa seguir sua 
intuição para fugir de algumas furadas. Trabalhar a 
sós ou em home office ajuda a manter o foco, mas 
não se cobre demais. Assuntos místicos devem se 
tornar mais interessantes, mas não caia na conversa 
mole de qualquer um. 

Esta quinta reserva algumas dificuldades em seus 
relacionamentos. No serviço, redobre a atenção para 
não se distrair com qualquer coisinha, e se você anda 
procurando um emprego ou se precisa de apoio para 
encarar qualquer dificuldade, melhor não esperar uma 
ajuda dos amigos hoje. Aliás, com o céu em pé de 
guerra, e há sinal de briga com um amigo próximo.

Você vai buscar o reconhecimento que merece 
nesta quinta, mas nem tudo será um mar de 
rosas, meu bem. Para evitar problemas, a dica é 
maneirar nas críticas e não alimentar expectativas 
altas demais, tá? A Lua se desentende com outros 
astros, sinalizando que o excesso de ambição pode 
atrapalhar o espírito de equipe no trabalho.

Não é hora de investir nas tarefas que precisam de 
colaboração de terceiros, porque talvez as pessoas não 
estejam disponíveis para você. Adie o que for possível 
para um momento mais favorável, tá? Ainda, será 
complicado manter os pés no chão e não perder o foco.  
Apesar das instabilidades desta quinta, nada será capaz 
de abalar os laços entre você e o mozão.

É um bom momento para encerrar um ciclo e cuidar de 
tudo o que estava pendente, ainda que possa pintar um 
ou outro problema pelo caminho. Talvez seja necessário 
fazer ajustes no trabalho se não estiver mais feliz com 
o que faz ou se está sonhando com uma grana melhor. 
Só uma dica: se sonha em pedir demissão, redobre o 
cuidado com as finanças.

Parcerias, sociedade e trabalho em equipe vão precisar 
de uma dose extra de cautela da sua parte nesta quinta, 
meu cristalzinho. Será mais fácil terminar as tarefas que 
podem ser feitas junto com os colegas se você souber 
ceder em algumas coisas para manter a harmonia, e 
ainda que seja complicado atuar em equipe, melhor 
apostar na paciência. 

No serviço, será preciso redobrar a atenção para não 
se distrair com conversinhas paralelas nem perder algo 
importante para o andamento das tarefas. Antes de 
enviar um e-mail, veja se anexou tudo o que precisa e 
releia duas vezes para não ter problema depois. Vai ser 
um desafio manter o foco, por isso, tente se isolar e 
mergulhar nas tarefas para conquistar o reconhecimento.

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Neném abraça as filhas para tentar se acalmar 
e implora que Osvaldo consiga um time para ele 
jogar. Guilherme vai ao encontro de Tigrão. Paula 
convence os diretores a se empenharem com ela 
para recuperar a empresa. Celina questiona Rose 
sobre seus sentimentos. Paula pensa em usar 
Neném na campanha de seu novo produto. Neném 
decide vender seus troféus e medalhas. Juca avisa 
a Flávia que ela está sendo procurada pela polícia 
por causa do golpe no aeroporto. Rose segue 
Neném pelas ruas. Guilherme é preso com Tigrão. 
Daniel se surpreende com as infrações de Tigrão. 

Nazira acha o vídeo de beijos, faz um escân-
dalo, mas sozinha o assiste e sonha com Ali. Lucas 
fica furioso com Maysa ao saber do colar. Ela o 
acusa de estar se encontrando com a amante 
e ameaça contar tudo para Said. Yvete decide 
abrir um brechó. Albieri anota observações do 
comportamento de Leo em um diário. Nazira 
descobre que Jade usa uma erva que impede 
a gravidez. Latiffa se preocupa ao saber que o 
filho que tiver pertence à família do marido. Mel 
vê uma foto de Diogo criança e fala que é o seu 
amigo da pracinha.  

Caxias alerta Pedro sobre sua falta de trei-
namento militar e pede ajuda a Luísa para 
demovê-lo da ideia. Tonico se alista ao exército. 
Samuel confronta Zayla. O plano de Pilar e Do-
lores dá certo, e Tonico desiste de obrigar Nélio 
a ingressar na guerra. Isabel sofre por não ter 
engravidado. Pedro comemora os sinais de apoio 
da Argentina ao Brasil. Nino pede Celestina em 
casamento. Luísa discute com Pedro por sua 
recusa em desistir da guerra. Tonico compra 
o ateliê de Madame Lambert para Zayla. Pilar 
ajuda Luísa a retomar seu ânimo. 

Lobão pede que Luiz descubra se Nat está 
viva. Cobra pede a Quitéria que siga as instru-
ções de Edgard. Pedro estranha a ausência de 
Karina, que se esforça para chamar a atenção 
dos vizinhos. Heideguer comunica a Gael que, 
com o depoimento de Ernesto sobre a armação no 
laboratório, o juiz decretou a prisão provisória de 
Lobão. Pedro pede ajuda ao porteiro para entrar 
no apartamento de Lobão. Edgard prepara Joa-
quina para a encenação que resgatará Quitéria e 
sua família do ginásio. Karina se desespera em 
seu cativeiro. Gael acredita que conhece Quitéria. 

Madre Superiora deixa que Fabiana e Cecília 
levem Verônica para conhecerem Fátima e ver 
se elas possam morar juntas. Vitor e Estefânia 
discutem, pois ela ainda não tomou sua decisão 
sobre se vai ou não aceitar o trabalho na Eu-
ropa. Rosana diz para Diana que Juju e Zeca se 
beijaram. Juju mostra um vídeo para Zeca e diz 
para ele que tem medo que esse tipo de gostar 
estrague a amizade dos dois, que pode ser para 
sempre. Zeca fica chateado que ela só quer ser 
sua amiga. Dulce Maria insiste com Gustavo para 
saber quem fez a decoração. 

Maria Fernanda conta a Bárbara que tem um 
filho. Lara alerta Mateus para a situação contábil 
da sapataria. Elenice convida Alípio para se 
hospedar em sua casa. Bárbara aceita a oferta 
de Elenice para cuidar da venda de seu imóvel. 
Santiago libera recursos para Christian/Renato 
realizar seu projeto de capacitação pessoal. 
Christian/Renato revela a Ravi que tem receio 
de Bárbara terminar o casamento se souber da 
existência de Luc. Nicole escuta Christian/Renato 
marcando um encontro com Maria Fernanda, ela  
recusa o dinheiro de Christian/Renato.

Novelas Novelas Novelas 

O clima entre Rebeca (Andrea Beltrão) e Cecília 
(Fernanda Marques) vai ficar mais tenso em “Um 
Lugar ao Sol”. Em cenas que irão ao ar hoje, a 
jovem não esconde sua indignação ao descobrir 
que sua mãe foi remar com Felipe (Gabriel Leone). 
As duas discutem e Cecília diz que acha um 
absurdo Rebeca se meter entre os amigos dela, 
não respeitando a individualidade da filha, como 
se a ex-modelo fosse o centro do universo. Não 
satisfeita, Cecília ainda joga na cara da mãe que 
ela não tem mais idade para se divertir com jovens 
como Felipe. Rebeca afirma estar cansada desse 
tema, como se ela tivesse prazo de validade. Já nos 
capítulos da próxima semana, a situação entre as 
duas azeda de vez. Cecília descobre que a mãe foi a 
responsável pelo fim do namoro de Felipe com sua 
melhor amiga. O rapaz deixará a jovem chocada 
quando contar a ela que beijou Rebeca em Búzios.

‘Um Lugar ao Sol’: Cecília 
fica em choque ao descobrir 
que Rebeca beijou Felipe

Johnny Massaro dirige filme 
estrelado por Julia Stockler

No elenco de “Verdades Secretas 2”, Johnny 
Massaro dirigiu o filme “A Cozinha”, ainda sem 
data de lançamento decidida. Cunhada do artista 
na vida real, a atriz Julia Stockler é uma das 
protagonistas do longa e também interpreta a irmã 
do personagem de Massaro na trama de Walcyr 
Carrasco. Com roteiro de Felipe Haiut, “A Cozinha” 
é uma adaptação da peça homônima e trata dos 

André Gonçalves tem prisão decretada pela Justiça
O ator André Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa 

Catarina na última terça-feira (23). A decisão foi tomada em processo movido por sua ex-
mulher, a jornalista e atriz Cynthia Benini, por dívidas com a pensão alimentícia da filha 
que tiveram. Gonçalves deve cerca de R$ 350 mil em pensão alimentícia. O valor mensal 
estabelecido para suprir necessidades básicas da filha Valentina, de 18 anos, é de R$ 
4,5 mil. A informação foi revelada pelo “Metrópoles” e confirmada pelo Globo. Gonçalves 
estava inadimplente desde 2007. Neste período, a dívida chegou a R$ 112.044,33. Com juros 
e correção monetária, o valor subiu para R$ 352.579,01. A sentença determina que o ator 
fique em prisão domiciliar pelo prazo de 60 dias. O Judiciário também estabeleceu que ele 
deve ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele ainda não foi notificado da decisão e, 
segundo seu advogado, Sylvio Guerra, o ator vai cumprir a determinação judicial.

impactos das normas de gênero e sexualidade na construção das identidades e dos afetos 
masculinos. “É uma produção independente. Vamos fazer agora encontros virtuais com temas 
que rodeiam o filme”, diz o diretor. Os debates foram iniciadosna última terça-feira (23), e 
acontecem até amanhã, 26, sempre às 19h, no canal da produtora Hipérbole no YouTube.
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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, Entre 
Afonso Pena E Barão Do 
Rio Branco – 207m²-  Sa-
lão Principal , 6 Salas C/ 
Divisórias,  2 Bh, Ar Con-
dicionado, Copa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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 Sacada, 
Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

ED 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 Armá-
rios, Banheiro Social, Cozi-
nha Planejada, Área De Ser-
viço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização. 
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 terre-
no de 455 metros .Valor 290 
mil . Aceito gado , carro, ter-
reno ou  40% em dinheiro,  
e  o resto a negociar com 
proprietário . F: 99994-2994

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

Uma casa em Anhandui - 
MS sendo 5 peças , escri-
turada metragem 15x45 mt. 
Valor R$ 50.000,00 . Infor-
mações: 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 

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 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha, 
área de serviço, banheiro 
de serviço, garagem (uma 
coberta e uma sem co-
bertura). Casa fundo: sala, 
dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de 
serviço, varanda. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

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

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 
Terreno (660m²). Possui 
Hall Social, Duas Salas de 
Estar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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 Dal-
va, Polonês, Vila Nascente, 
Caranda 1, Caranda 2 e 
Caranda 3. Ligação e What-
sapp (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 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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@ter-
ra.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

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

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

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 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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AMAROK CD 4X4 SE 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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.

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

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

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 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

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

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

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

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

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 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 - Cen-
tro, 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

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 conserva-
da , 2º dono impecável. Va-
lor 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@terra.
com.br 

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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

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

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

HB20 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

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

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

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. Com-
pleto, Manual, 2005/2005, 
cor preta, ano 2005/2005, 
Valor R$ 27.500,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:   mmincaro-
ne@terra.com.br
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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 residên-
cias e escritórios. Preço 
justo, tenho referências. 
Serviço com capricho 
e dedicação  Ligação e 
WhatsApp (67) 99164-
7909 Ketheleen 

DIARISTA IRONILDA
Faço faxinas em residên-
cias, apartamentos, es-
critórios e clínicas. Lavo e 
passo roupas a domicílio 
Facebook: Diarista Ironilda. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99257-2359 

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 

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

JÚNIORCLEAN 
LIMPEZA A SECO & 

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

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

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 WhatsA-
pp (67) 99228-9459 Rosi

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).

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

GIRAU MÓVEIS PLANE-
JADOS

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

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

REVISÃO DE BICICLETA 
ELÉTRICA

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

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

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 

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

MANUTENÇÃO ELÉ-
TRICA

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

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

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

Especializado em banhei-
ra, SPA, jacuzzi, piscinas, 
pinturas, limpeza de pai-
néis solares fotovoltaicos, 
montagem/desmontagem 
de móveis em geral para 
empresas e a domicílio 
em todos os horários. 
Ligação e WhatsA-
pp:(67)98454-1064 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

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 

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 

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

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

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

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.

 FILHOTES BORDER 
COLLIE 

Vendo Machos e fêmeas, 
Entregues vacinados e 
vermifugados. Pais com 
pedigree. Para mais infor-
mações falar com Lauro. 
WhatsApp:(67) 98414-
4622 

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

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

 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

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITU-
AL, ÓTIMAS PREVISÕES. 
SIGILO ABSOLUTO. JO-
GAM - SE CARTAS DE 
TARÔ. CONSULTA R$ 30. 
Rua Antonio Maria Coelho 
646. Fone: 9.8116-3003/ 
9 .8165-9057/9 .8206-
6644.


