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Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  21º         31º
Corumbá  23º         34º
Dourados  23º         33º
Ponta Porã  22º         31º
Três Lagoas  25º         33º

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Exames de sequenciamento são rotineiros para identifi car mutação

Se tiver um pingo 
de moral, ministro 

Barroso, mande 
abrir os processos 
de impeachment 

contra alguns dos seus 
companheiros

Cumpro a 
Constituição e 
desempenho o 

meu papel com 
seriedade, educação 

e serenidade. Não 
penso em mudar

Jair Bolsonaro, 
presidente da República

Luís Roberto Barroso, 
ministro do STF

Alta de mortes leva SES a suspeitar 
de nova variante sul-mato-grossense
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Brasileiros conhecem os 
rivais da Libertadores 
e da Sul-Americana

ESPORTES

Inflação oficial 
sobe na Capital
e atinge 0,96% 

no mês de março

Cia. de Brincantes 
traz vídeos para 

que pais e crianças 
brinquem em casa

Servidores da 
Segurança com 

menos de 41 anos 
serão vacinados hoje

Ruas em torno da Rui Barbosa serão 
revitalizadas a partir de maio. Página A5

STJD derruba 
decisão, e 

Supercopa segue 
em Brasília

Morre aos 99 
anos o príncipe 

Philip, marido da 
rainha Elizabeth II

Políticos de MS 
esperam resultado 

positivo da CPI; 
Mandetta quer depor

O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) em 
Campo Grande sofreu aumento 
e fechou março em 0,96%. Os 

reajustes sequenciais de combus-
tíveis fizeram com que o grupo 

transportes se destacasse com a 
maior variação, de 4,47%. A in-
flação também cresceu na cons-
trução civil, que ainda sofre com 

a falta de insumos como o aço 
nas lojas. Página A8

O projeto Cia. de Brin-
cantes, que nasceu em 2013, 
desenvolveu vídeos com brin-
cadeiras, parlendas – versi-
nhos com temática infantil 

que são recitados em brinca-
deiras – e confecção de brin-
quedos artesanais com rea-
proveitamento de materiais. 
A ideia inicial era levar para 
locais públicos brincadeiras 

tradicionais da infância, mas, 
com a pandemia, a diversão 
passou a ser virtual. Página C1

Campo Grande inicia hoje 
(10) a nova etapa de imuni-

zação contra a COVID-19 das 
forças de segurança e salva-
mento. Serão vacinados os 

profissionais ativos além das 
pessoas que precisam receber 
a segunda dose nos públicos 
já contemplados. Serão 12 lo-
cais para atender os públicos 
durante manhã e tarde. Pode 

receber quem estiver nas 
listas enviadas pelas institui-
ções públicas e devidamente 

cadastrado. Página A6

O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Resende, 
acredita que uma nova mu-
tação originada em Mato 
Grosso do Sul é a respon-
sável pela alta de mortes e 
de casos graves de COVID-
19. Outro indício de que pode 
haver um novo tipo circu-
lando é a mudança no perfil 

dos infectados, que são mais 
jovens que antes. Ontem 
(9), Mato Grosso do Sul 
confirmou os dois primeiros 
novos casos de reinfectação, 
uma característica atribuída 
às variantes que podem 
gerar uma nova infecção. 
Apesar disso, a variante 
que contaminou os dois pa-

cientes é menos agressiva 
que o tipo descoberto em Ma-
naus, que é a P.1. Mas o pe-
rigo não é apenas este. Uma 
nova variante foi descoberta 
recentemente em Belo Hori-
zonte, o que acendeu o alerta 
das autoridades nacionais. 
Além disso, em Sorocaba, um 
caso com a variante sul-afri-

cana do coronavírus também 
foi detectado. De acordo com 
o titular da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), não é 
possível implementar me-
didas para barrar a chegada 
desses tipos modificados do 
coronavírus. Infectologistas 
aguardam mais informações 
sobre esses casos. Página A6

Simone Tebet e Nelsinho 
Trad defenderam a criação 

da CPI e esperam que a 
partir daí apareçam resul-

tados positivos no combate à 
pandemia.O ex-ministro da 
Saúde Luiz Henrique Man-
detta deixou claro que pre-

tende depor se for chamado e 
contar o que sabe. Página A3
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Valentin Manieri

Entram em vigor decretos que facilitam aquisição, registro e porte de armas
Página B4

Página B3
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Acompanhando repercussão sobre a 
criação da CPI da COVID-19, escan-
cara-se que o objetivo vai levar aos 

mesmos fins das investigações das fake news. 
Levantar acusações e apontar apenas a mira 
ao governo federal. Em entrevista à CNN 
Brasil, o senador Randolfe Rodrigues, opositor 
ferrenho ao presidente, disse que espera com 
urgência o início dos trabalhos para apurar os 
responsáveis pelo genocídio em curso no Brasil 
e por este atoleiro sanitário. Outro que elevou o 
tom foi o senador Fabiano Contarato, que disse 
que o Senado tem obrigação de cumprir o dever 
básico: a responsabilização de Bolsonaro.

As palavras “genocida” e “negacionista” 
sempre foram levadas como narrativas de ata-
ques ao atual governo. A mais recente é dizer 
por que o Bolsonaro não comprou vacinas 
ainda no ano passado, mesmo não tendo aval 
nenhum da Avisa. A busca por um culpado 
pela crise sanitária do país é incessante. De-
vemos analisar os pontos negativos e também 

positivos. O Brasil ocupou, nesta semana, a 
quarta colocação, no mundo, do país que mais 
vacinou. Isso ocorre mesmo com tantas falhas 
na campanha. 

A vacinação é um caso de que funciona a 
participação do Ministério da Saúde com as 
secretarias Estadual e Municipal de Saúde. As 
distribuições e o público são de responsabili-
dade do governo federal, o encaminhamento  
das doses aos municípios, do governo estadual, 
e a aplicação e definição dos pontos de vaci-
nação, dos municípios. Portanto, a responsa-
bilidade da pandemia passa do Poder Público 
que sofre influência e interferência do Judici-
ário. Tivemos um caso recente, do Ministério 
Público Estadual: interceder pela vacinação 
dos jornalistas em MS. Enquanto a pandemia 
for palco de politicagem, o Brasil vai continuar 
batendo recordes e mais recordes de mortes, 
consequentemente levando os estados, como 
Mato Grosso do Sul, a registrar 87 pessoas que 
perderam a batalha em 24 horas. 

Editorial
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“COVID: MS e Brasil batem recordes 
de mortes em 24 hora”

“Aplicação de segunda dose em 
Campo Grande cresce 986%”
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CPI com o culpado

Páscoa, pandemia e esperança
Rodolpho Barreto Pereira

Acabamos de passar pelo feriado 
de Páscoa. Mas poucos costumam 
pensar em um significado mais pro-

fundo desta data. Na cultura cristã, Jesus 
é o personagem principal. Natural que 
grandes personalidades sejam lembradas 
pelo que fizeram durante suas vidas e 
reverenciadas nas datas iniciais e finais 
de sua existência corpórea (nascimento e 
morte). No Natal celebramos o nascimento 
do Cristo, na Páscoa relembramos o mo-
mento da sua morte física. Vamos refletir?

Historicamente, páscoa (passagem) sim-
boliza a libertação do povo hebreu da es-
cravidão, sofrida durante séculos no Egito. 
Foi essa páscoa que Jesus desejou celebrar 
junto dos seus mais caros, por ocasião da 
última ceia (Lucas 22:15-16). Desta forma, 
entre os cristãos, relembramos na páscoa 
os últimos momentos de Jesus no plano 
terrestre, ano 33 da nossa era, com des-
taque para o fenômeno conhecido como 
“Ressurreição”,  simbolizando a vitória da 
Vida sobre a morte ou o triunfo do Amor 
divino sobre as imperfeições humanas.

Portanto, do ponto de vista espiritual, 
podemos reconhecer a páscoa como um 
ensinamento de ESPERANÇA para todos 
nós. Há simbologias importantes na páscoa 
que podemos nos utilizar para o melhor 
enfrentamento do momento crítico atual 
que estamos atravessando. 

A páscoa judaica representaria sim-
bolicamente a necessidade da libertação 
dos próprios vícios que nos escravizam e 
impedem o nosso progresso espiritual. A 
travessia do Mar Vermelho representa as 
dificuldades que precisamos superar du-
rante a nossa jornada física na Terra. Como 
agora, onde estamos tendo que atravessar 
as dificuldades impostas pela pandemia. 
Um sofrimento do qual podemos tirar 
proveito para estarmos melhores, quando 
tudo isso passar. 

Com ou sem pandemia, possamos fazer 
sempre a “quarentena” ou o “jejum” de 
tudo aquilo que ainda nos aprisiona e nos 
faz mal. Muitas vezes é preciso “morrer” 
para certas coisas, ou seja, libertar-se, 
finalizar um ciclo, encerrar uma forma 
de viver, para só então “renascer” e con-
templar novos horizontes. Precisamos nos 
libertar daquilo que ainda nos escraviza e 
nos entrava a marcha, a nossa “travessia” 
evolutiva, como por exemplo, a mágoa, o 
comodismo, a inveja, o materialismo, e 
tantas outras “algemas” da alma, que nos 
prendem, nos acorrentam, e nos impedem 
de avançar, evoluir, seguir em frente. 

Precisamos reconhecer que as cha-
madas “dificuldades da vida” podem ser, na 
verdade, as oportunidades da vida. Opor-
tunidades para quê? Para renascer, reco-
meçar, passar de fase, aprender e crescer 
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com os desafios, com os próprios erros e 
experiências que as diversas circunstân-
cias da vida, ainda que por vezes dolo-
rosas, nos proporcionam. Ou seja, sempre 
será necessário durante a nossa jornada 
terrena vencer dificuldades, superar os 
obstáculos - e superar a si mesmo - para 
só então sentirmos o resultado de uma vida 
verdadeiramente livre e próspera de reali-
zações. “Se o caminho não tem obstáculos, 
provavelmente ele não te levará a lugar 
nenhum.” Quantos não estão neste lugar 
(de consciência), sentindo arrependimento, 
culpa, remorso, vazio interior...

A pandemia pode ser uma oportunidade 
de nos libertarmos da inversão de valores 
que ainda impera na sociedade e domi-
narmos as nossas paixões inferiores. Para 
nos melhorarmos, precisamos de ações 
(no bem) e restrições (dos males). Mais 
saúde, requer menos abusos. Mais espi-
ritualidade, requer menos materialismo. 
Mais solidariedade, requer menos egoísmo. 
Mais perdão, requer menos orgulho. Mais 
esperança, requer menos desânimo. Mais 
amor, requer menos indiferença. Enfim, 
para a manifestação plena dos nossos po-
tenciais divinos, necessário o processo de 
libertação das “correntes” que ainda nos 
escravizam aos males terrenos. Só pode 
haver virtude onde não houver a prisão 
pelo vício.

Muitos de nós estamos precisando re-
pensar a vida, reconectar valores perdidos, 
enfim, recomeçar. Sem dúvida alguma, um 
dos grandes segredos da vida, é a arte de 
recomeçar. “Embora ninguém possa voltar 
atrás e fazer um novo começo, qualquer um 
pode começar agora e fazer um novo fim”. 
Esse pensamento ficou muito conhecido 

pela internet, atribuído a Chico Xavier, 
uma frase verdadeira e inspiradora, como 
dizem, para “pregar na geladeira”. 

É preciso ter bom ânimo e não desistir, 
“carregar a cruz”, enfrentar os medos, 
vencer os problemas, angústias, tristezas, 
e até mesmo: a morte. Pois a pior morte não 
é a morte física. Essa é inevitável, faz parte 
da lei da natureza. A pior morte é quando 
algo morre, dentro de nós, enquanto ainda 
estamos vivos. Desta forma, podemos nos 
tornar como “mortos-vivos”. É quando a 
gente permite que o desânimo, o pessi-
mismo, o ressentimento e tantos outros 
“assassinos” nos matem a esperança, a fé 
e a boa vontade! 

A simbologia da páscoa cristã seria a 
vitória do espírito sobre a matéria, da vida 
sobre a morte. Seria a grande – e última 
lição – do Mestre Nazareno, que vence o 
materialismo, que retorna triunfante, que 
prossegue para afirmar que “permane-
ceria eternamente conosco”, na orientação 
luminosa de nossos passos, rumo a uma 
vida plena, confirmando a verdade das ver-
dades: tudo passa, mas o Amor permanece. 
O Amor nunca morre. Ele pode (e deve) 
ressuscitar. Ele sempre nasce e renasce 
em cada um de nós.

Jesus de Nazaré foi o Amor divino en-
carnado em forma humana. Ele demons-
trou que podem matar o corpo, mas não 
podem apagar as grandes obras do Amor. 
Os grandes exemplos de amor ficam para 
sempre na história de muitos corações que 
prosseguem. Não é assim com os entes 
queridos que marcam as nossas vidas? Eles 
nunca morrem, permanecem conosco, pois 
o que é unido por laços sagrados e eternos 
de Amor, nem mesmo o que chamamos de 

morte pode separar. 
Recebemos o resultado do bem que 

fazemos, uns aos outros, pelo Amor. Este 
compromisso de amar, de doar, de sacri-
ficar o mal pelo bem, deve vigorar até o 
último suspiro, mesmo diante do maior 
sofrimento, como bem ensinou o Cristo em 
seus derradeiros instantes. Não entregou-
-se ao desamor. Não derrotou-se pelo mal. 
Mesmo crucificado, não deixou de amar. 
“Perdoai-os, Pai, pois não sabem o que 
fazem”. Entregar-se ao mal é, de fato, não 
ter sabedoria. O mal escraviza, o desamor 
desespera. Permanecer no mal é o verda-
deiro sofrer e morrer.

Sempre há Esperança. O Amor é sempre 
vitorioso, mais cedo ou mais tarde. O mal 
é passageiro, mas o Bem é eterno. A con-
versão do mal para o bem é sempre um con-
vite aberto do Amor de Deus aos seus filhos 
amados. Jesus afirmou que veio ao mundo 
para que tivéssemos vida, mas uma vida em 
abundância, isto é, vida plena e eterna, de 
Amor, Fé e Esperança. Pois só assim a vida 
faz sentido. Mas exige o sacrifício. 

Reflita: Na páscoa relembramos o sacri-
fício de Jesus. E nós? Em que sacrificamos 
a própria vida? Em que sacrificamos, dia-
riamente, nosso tempo, nosso suor, nossas 
lágrimas, nosso sangue? Sim, pois cada dia 
que passa, células do nosso corpo estão 
morrendo, o tempo, o sangue, a vida está 
sendo sacrificada... pelo quê? Pense nisso e 
busque sempre “ressuscitar” o melhor que 
há dentro de ti, este Cristo, este Divino, esta 
chama que muitas vezes deixamos apagar, 
mas que é preciso acender e reacender. 
“Brilhe vossa luz”. Mantenha acesa a luz 
da esperança. Transforme-se. Renove-se. 
Isto é Páscoa.
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Imunizado
O vereador Valdir Gomes (PSD), que é vice-presidente da 

Comissão Permanente de Educação e Desporto, postou em 
sua rede social a felciaidade por ter tomado a segunda dose 
da vacina contra a COVID-19. E assim descreveu: “Muito 
feliz em receber a segunda dose da vacina, peço a Deus que 
todos os meus amigos possam receber a vacina!”.

Alberto Gonçalves

Bastidores

POLÍTICA

Políticos de MS 
torcem para que 
resultados da 
‘CPI da Pandemia’ 
sejam positivos

Governo quer converter multas para 
promover ações de combate à aftosa 

Programa a setor de eventos 
garante empregos, diz Soraya

A senadora Soraya Thro-
nicke (PSL-MS) reforçou 
que a aprovação pelo Se-
nado Federal do Projeto de 
Lei nº 5.638/2020, que cria o 
Perse (Programa Emergen-
cial de Retomada do Setor de 
Eventos), vai contribuir com a 
preservação de mais de 20 mil 
empregos diretos e indiretos 
em Mato Grosso do Sul.

“Hoje, o setor de eventos 
no Estado emprega 5 mil tra-
balhadores de forma direta 
e 15 mil de forma indireta, 
tendo cerca de 500 empresá-
rios, que movimentam mais 
de R$ 1,3 bilhão por ano. 
Em razão da pandemia, essa 
atividade está paralisada e 
muitos até já fecharam as 
portas, sendo que apenas al-
guns desses que faliram vão 
conseguir reabrir”, alertou.

Segundo a parlamentar 
sul-mato-grossense, no 
Brasil, são mais de 335 mil 
empregos formais que já 
foram perdidos no setor, que 
é composto por operadores 
turísticos e agências de 
viagem, aluguel e montagem 
de estruturas para eventos, 
bares e restaurantes, hospe-
dagem, publicidade e propa-
ganda, segurança privada e 
serviços gerais e de limpeza.

“Para se ter ideia, em 2020, 
mais de 350 mil eventos dei-
xaram de ser realizados e, 
hoje, 97 em cada 100 em-
presas não estão trabalhando, 
sendo que 1/3 das empresas 
fecharam as portas e terão 
muita dificuldade para reabrir. 
Quando as pessoas ouvem a 
gente falando de ajudar o 
setor de eventos, muitas não 
entendem e reclamam por es-
tarmos preocupados com essa 
atividade”, pontuou.

As declarações foram feitas 
durante entrevista ao jorna-
lista José Marques, que contou 
também com a participação do 
vice-presidente da Abrape (As-
sociação Brasileira dos Pro-
motores de Evento), Jeferson 
Teixeira, o “Ninho”. Soraya 
Thronicke deixou claro que a 
manutenção dessa atividade 
profissional representa co-
mida na mesa de milhares de 
brasileiros. “O setor de festas 
e turismo tem grande impor-

tância para o Brasil e, por isso, 
é essencial esse olhar para 
essa atividade, não deixando 
as pessoas que dependem dele 
para trás”, afirmou.

O programa
O Perse prevê o parcela-

mento de débitos de empresas 
do setor de eventos com o 
Fisco Federal, além de outras 
medidas para compensar a 
perda de receita em razão da 
pandemia, como a alíquota 
zero de PIS/Pasep, Cofins, da 
Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) e do 
Imposto de Renda das Pessoas 
Jurídicas (IRPJ) por 60 meses.

Poderão aderir ao Perse 
empresas de hotelaria, ci-
nemas, casas de eventos, 
casas noturnas, de espe-
táculos, e buffets sociais e 
infantis. Também poderão 
aderir empresas que realizem 
ou comercializem congressos, 
feiras de negócios, shows, 
festas, festivais, simpósios ou 
espetáculos em geral e eventos 
esportivos, sociais, promocio-
nais e culturais.

Na área do turismo, o Perse 
inclui agências de viagens, 
transportadoras turísticas, 
organizadoras de eventos 
na área, parques temáticos, 
acampamentos turísticos e 
meios de hospedagem. “Fi-
nalmente, conseguimos votar 
no Senado o Perse, que foi 
criado para ser a tábua de 
salvação para os empresá-
rios dessa atividade, que foi 
a primeira a parar devido à 
pandemia e, pelo jeito, será 
a última a voltar ao normal”, 
lembrou a senadora.

Ela destaca que, por mais 
de um ano, os congressistas 
ficaram na situação de cons-
truir e não ter nada para 
entregar ao setor de eventos, 
mas, finalmente, agora tem 
o Perse. “Como na votação 
feita no Senado foram feitas 
algumas mudanças, o Perse 
retornou para a Câmara 
dos Deputados para passar 
por uma revisão. Porém, 
o Senado conseguiu que o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), coloque na pauta nos 
próximos dias”, informou.

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta come-
morou a decisão de Barroso. “A 
sociedade é quem ganha com a 
CPI da COVID-19. Precisamos 
esclarecer os atos praticados e 
as consequências tão penosas 
para os brasileiros.” Mandetta 
participou de entrevista à CNN 
Brasil e disse que existe possi-
bilidade de ele prestar depoi-
mentos para esclarecer posi-
ções enquanto ocupou o cargo. 

“Acho que seria natural que 
o presidente [do Senado] ins-
talasse a qualquer momento, 
mas acho que pelo histórico, 

o STF não poderia deixar de 
fazer o que tem de ser feito. 
Vejo com bons olhos [a CPI] é 
um período com mais de 340 
mil óbitos, desemprego e a 
crise da pandemia teria que ser 
analisada em algum momento. 
Acho melhor agora, que em 
2022 onde poderia ser tratada 
como tema de eleições.”

Mandetta diz que vai con-
tribuir o quanto for necessário 
para o bom andamento da CPI. 
“O Senado é uma casa atenta e 
moderada. Espero que a gente 
consiga cooperar cada um com 
o seu olhar. Não tem ninguém 

imune a essa sensação coletiva 
que o Brasil cometeu diversos 
erros. E a gente tem que se 
preparar melhor para que 
nosso sistema de saúde, sis-
tema social e estrutura esteja 
melhor se tiver de enfrentar 
novamente.”

Questionado sobre a pos-
tura que o Democratas vai 
tomar, Mandetta citou que não 
conversou com ninguém do 
partido. “Não discuti isso com 
o Democratas. O Democratas 
tem senadores competentes e 
a ideia é participar tentando 
achar caminhos para sair disso 

[pandemia] com uma coisa me-
lhor. Vejo a CPI com muita tran-
quilidade. Espero que dentro do 
prazo de funcionamento possa 
chegar a sociedade e mostrar 
caminhos tanto para o nosso 
sistema de saúde quanto para 
empregos, economia, parque 
industrial e tantos outros.”

Mandetta salientou também 
que, além dos pontos sobre a 
saúde, é importante que a CPI 
toque no tema sobre a disse-
minação de “desinformações 
e fake news” no período de 
pandemia, fato que na visão 
dele também prejudicou o país.

Andrea Cruz

Após confirmação na 
quinta-feira (8) de que a “CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da Pandemia” vai 
ser instaurada na próxima 
semana no Senado, alguns 
políticos de Mato Grosso do 
Sul afirmaram que a torcida 
é para que haja avanços na 
condução dos problemas cau-
sados pela pandemia. A ins-
tauração é em obediência a 
decisão liminar do STF (Su-
premo Tribunal Federal). 

O senador Nelsinho Trad 
(PSD) explica os motivos da 
aplicação da comissão, mas 
não comenta sobre a judicia-
lização. “A CPI instaurada tem 
como fato apurar as ações e 
omissões do governo federal 
no enfrentamento da pan-
demia da COVID-19, em nosso 
país. Em especial o agrava-
mento da crise sanitária no 
Amazonas com ausência de 
oxigênio para pacientes in-
ternados.”

Nelsinho afirma esperar 
resultado positivo após a 
conclusão da comissão. “Nós 

esperamos, com a instalação, 
o funcionamento e a conclusão 
dessa CPI, que fatos posi-
tivos e concretos possam se 
desdobrar para que a gente 
continue avançando e ven-
cendo esse terrível mal que é 
o coronavírus.”

Porém, o presidente da 
Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), considerou a ordem ju-
dicial equivocada. “Considero 
que a CPI, neste momento que 
nos exige união, vai ser um 
ponto fora da curva. Pode ser 
o coroamento do insucesso 
nacional no enfrentamento à 
pandemia. Como se pretende 
apurar o passado se não con-
seguimos definir nosso pre-
sente com ações concretas?”, 
questionou.

Segundo Pacheco, o reque-
rimento para criação da CPI 
será lido na primeira sessão 
deliberativa do Senado da 
próxima semana, o que já 
permitirá que os partidos indi-
quem seus representantes. A 
indicação do presidente e do 
relator da comissão seguirá a 
proporcionalidade partidária.

A senadora Simone Tebet 

(MDB) se posiciona a favor 
da CPI há algumas semanas. 
A assessoria de comunicação 
afirmou, porém, que a parla-
mentar não fez comentários 
em relação à decisão do STF. 
Simone chegou a dizer que o 
momento vivido no Brasil era 
“tenebroso e que a falta de 
insumos e produtos básicos 
para atendimento a população 
era quase que como uma ‘car-
nificina’”. Ela pediu mudança 
de posicionamento do presi-
dente Jair Bolsonaro.

“Há um limite entre a 
omissão e a prevaricação que 
é crime. A partir do momento 
em que o presidente se nega 
a falar sobre a importância 
da vacinação e não diz que 
as máscaras são necessárias 
para salvar vidas, teremos 
de instalar a CPI”, disse a 
senadora que parecia prever 
decisão do STF e comentou 
sobre os parlamentares contra 
em artigo.

 “Argumentar que os tra-
balhos de uma CPI poderiam 
atrapalhar o combate ao co-
ronavírus não deixa de ser 
contraditório. Ora, esta CPI 

foi requerida exatamente para 
investigar a ineficiência desse 
mesmo combate. Esse argu-
mento, se na voz de parlamen-
tares, nega a essência da pró-
pria Casa e não contribui para 
a democracia. Independência 
entre os Poderes não significa 
falta de controle. Evidente 
que os negacionistas serão os 
primeiros a combater a insta-
lação da CPI da Pandemia.”

A senadora Soraya Thro-
nicke (PSL) também foi ques-
tionada sobre o que pensa a 
respeito da CPI por meio da 
assessoria de comunicação, 
mas não houve resposta até o 
fechamento da matéria.

Contra a CPI
Pacheco afirmou que 

ainda não havia confirmado 
a criação da comissão por um 
“juízo de conveniência”. Ele 
alegou que uma CPI precisa 
funcionar presencialmente, 
o que contraria as medidas 
de segurança sanitária em 
vigor. Ele afirma que ainda 
pode recorrer da decisão 
para o plenário do STF. (Com 
Agência Senado)

Ex-ministro Mandetta se dispõe a depor na comissão

Eliane Ferreira 
 
Tramita na Assembleia 

Legislativa projeto de lei de 
autoria do Executivo estadual 
que institui a defesa sanitária 
animal em Mato Grosso do 
Sul. A proposta possibilita 
a conversão de multas para 
ações de defesa previstas no 
Plano Estratégico do Pro-
grama Nacional de Erradi-
cação e Prevenção da Febre 
Aftosa (PNEFA). 

O Poder Executivo do Es-
tado enviou à Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
do Sul (Alems) proposta que 
acrescenta dispositivos à Lei 
nº 3.823, de 21 de dezembro de 
2009, que institui a defesa sa-
nitária animal e dispõe sobre 
matérias correlatas. O intuito 

do Projeto de Lei nº 73, de 
2021, de acordo com justifica-
tiva da proposta, é possibilitar 
a conversão das multas pre-
vistas na Lei nº 3.823 na forma 
estabelecida em regulamento 
a ser expedido pelo chefe do 
Poder Executivo do Estado. 

Na justificativa, o gover-
nador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) explica que “o obje-
tivo dessa alteração legislativa 
é a, posterior, instituição do 
Programa Estadual de Con-
versão de Multas Sanitárias 
da Agência Estadual de De-
fesa Sanitária Animal e Ve-
getal (Pecoms – Iagro), visando 
promover agilidade, rapidez e 
direcionamento dos recursos 
oriundos de notificações”. 

Mato Grosso do Sul ainda 
não colocou em prática a to-

Simone Tebet e 
Nelsinho Trad defendem 
apuração dos fatos 
com a CPI da COVID
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Senadores esperam que agora o combate à pandemia tome rumos certos

Senadora Soraya 
Thronicke salientou 
que em MS são 20 mil 
empregos gerados

Divulgação

talidade de condições exigidas 
para conquistar o status in-
ternacional de livre de febre 
aftosa sem vacinação. Atual-
mente, o Estado tem certifi-
cado de livre de febre aftosa 
com vacinação, o que ainda 
não é suficiente para atrair 
grandes mercados internacio-
nais compradores de proteína, 
como Japão e Coreia do Sul. 

Há nacionalmente um es-
forço para que os estados bra-
sileiros consigam cumprir as 
exigências internacionais de 
sanidade para receber a cer-
tificação. Para isso, o Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) criou, 
por meio do Departamento de 
Saúde Animal da Secretaria 
de Defesa Estratégica, o Plano 
Estratégico do Programa Na-

cional de Vigilância da Af-
tosa (PE-PNEFA). O plano traz 
todas as ações e evoluções ne-
cessárias para que os estados 
consigam atender as obriga-
ções a fim de criar e manter 
condições sustentáveis de país 
sem febre aftosa e ampliar 
zonas livres de febre aftosa 
sem vacinação.  

 Com o cumprimento das 
metas, os estados vão poder 
retirar gradualmente a vaci-
nação para posterior conquista 
de status de livre de aftosa sem 
vacinação. Vale lembrar que, 
entre os esforços para que o 
PE-PNEFA funcione, é preciso 
a adoção de diversas ações nos 
âmbitos municipal, estadual e 
federal, inclusive também exige 
vontade política dos produtores 
rurais e setores privados. 

Facebook/Reprodução
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Jaques Wagner, senador (PT-BA sobre o jantar do presidente Jair 
Bolsonaro com empresários brasileiros nesta quarta-feira (7)

Achei que no cardápio estaria 
o espírito solidário dos novos 
bilionários dispostos a uma mega 
doação de vacinas para o SUS

Colegiado
Antes de assinar a decisão que determina que o Senado 

instale a CPI da Pandemia, o ministro Luís Roberto Barroso 
fez uma consulta informal a todos os colegas do STF. Ele ouviu 
da maioria um endosso ao principal fundamento da decisão, 
o de que a jurisprudência do tribunal determina a instalação 
obrigatória de CPI quando preenchidos os requisitos, sem 
possibilidade de análise política por parte do presidente 
da Casa. Ou seja, obteve aval da maioria dos colegas para 
conceder a liminar.

Sozinho 
Barroso vem defendendo que o STF tome decisões 

relevantes de modo colegiado. Ele escreveu no despacho que 
gostaria de ter levado o tema direto ao plenário na quinta (8), 
mas que não foi possível por causa do julgamento sobre cultos 
e missas na pandemia.

Contexto 
A CPI é um pedido da oposição para apurar eventuais 

omissões do governo federal na condução da crise de Covid-19. 
O ministro comunicou sobre a liminar com antecedência para 
o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco (DEM-MG) chamou a 
decisão de equivocada.

Presença
A Frente Nacional de Prefeitos convidou o diretor-

geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a participar de uma assembleia interna no 
próximo dia 15 de abril e dar conselhos sobre como enfrentar 
a pandemia.

Dê as mãos
No convite, o presidente da FNP, Jonas Donizette, diz 

que o Brasil se transformou no epicentro da Covid-19 e fala 
sobre o interesse dos municípios em comprar vacinas sem a 
participação do governo Bolsonaro.

Medalha 
A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados vai 

receber o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em audiência 
pública marcada para 11 de maio.

Histórico...
De acordo com Felipe Carreras (PSB-PE), presidente da 

comissão, dois temas deverão ser abordados: a imunização 
da equipe brasileira que irá para a Olimpíada de Tóquio e a 
promoção de atividade física como saúde preventiva.

... de atleta
A situação atual da pandemia no Brasil, diz o parlamentar, 

aumenta a necessidade de definição de um plano de vacinação 
para todos os atletas e comissões técnicas que irão ao Japão. 
“O Brasil é visto hoje com maus olhos, ninguém está querendo 
o Brasil”, disse ao Painel.

Escalação
O novo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo 

Maiurino, definiu três nomes que vão integrar sua equipe. 
O delegado Luiz Flávio Zampronha vai comandar a Dicor 
(Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado), 
setor mais sensível da corporação, responsável por cuidar de 
casos de corrupção, por exemplo.

Time 
 Os outros nomes confirmados são os de Oswaldo Gomide, 

na DGP (Diretoria de Gestão de Pessoal), e Marcelo Andrade 
como chefe de gabinete de Maiurino.

Explicações 
 Os deputados Bohn Gass (PT-RS) e Nilto Tatto (PT-SP) 

protocolaram pedido em que solicitam informações a Ricardo 
Salles (Meio Ambiente) sobre suas manifestações em defesa 
de madeireiros alvos da PF.

Participante 
 O ministro esteve duas vezes no Pará nas últimas semanas, 

onde foi realizada a maior apreensão de madeira da história 
do país. Salles entrou em atrito com a polícia por causa do 
tema.

Buzina 
Guilherme Boulos (PSOL-SP) apresentou ação popular 

no TJ de SP pedindo que a gestão Bruno Covas (PSDB) seja 
obrigada a colocar em circulação 100% da frota de ônibus 
municipal.

Aperto
Ele afirma que a redução de frota tem feito com que as 

pessoas se aglomerem em horários de pico, ampliando a 
disseminação da Covid-19. Além disso, diz, pela lógica de 
remuneração das empresas, a diminuição da frota não tem 
resultado em redução de custos para a prefeitura.

Supremo

Coronavírus

Recado do presidente foi dado após ordem para abertura de CPI da COVID

Falta coragem 
moral e sobra 
ativismo para 
Barroso, diz 
Bolsonaro

Deputado Luiz Ovando vira referência sobre 
tratamento precoce contra a COVID-19

O ministro Luís 
Roberto Barroso, do 
STF (Supremo Tribunal 
Federal), rebateu a 
afirmação do presidente 
Jair Bolsonaro de que 
sua decisão de mandar 
instalar a CPI da COVID 
foi política.

O magistrado afirma 
que seu entendimento se 
baseou na jurisprudência 
do Supremo e que 
consultou todos os 

colegas antes de tomar a 
decisão.

Barroso estava na Uerj 
(Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro), onde 
leciona, no momento da 
declaração e respondeu a 
Bolsonaro após encerrar 
a aula que estava dando.

“Na minha decisão, 
limitei-me a aplicar 
o que está previsto na 
Constituição, na linha de 
pacífica jurisprudência 

do Supremo Tribunal 
Federal, e após consultar 
todos os ministros. 
Cumpro a Constituição e 
desempenho o meu papel 
com seriedade, educação 
e serenidade. Não penso 
em mudar”, afirma.

O ministro, porém, não 
comentou as afirmações 
do chefe do Executivo 
sobre sua trajetória como 
advogado antes de chegar 
ao Supremo. (Folhapress)

Barroso rebate e diz que consultou ministros do STF
Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) disse ontem (9) 
que falta coragem moral ao 
ministro do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) Luís Roberto 
Barroso, que, no dia anterior, 
mandou o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), instalar uma CPI da pan-
demia de COVID-19.

“Pelo que me parece, falta 
coragem moral para o Barroso 
e sobra ativismo judicial”, disse 
Bolsonaro a apoiadores. E es-
creveu em rede social. “Falta-
-lhe coragem moral e sobra-lhe 
imprópria militância política.”

“Barroso, nós conhecemos 
teu passado, a tua vida, o que 
você sempre defendeu, como 
chegou ao Supremo Tribunal 
Federal, inclusive defendendo 
o terrorista Cesare Battisti. 
Então, use a sua caneta para 
boas ações em defesa da vida 
e do povo brasileiro, e não 
para fazer politicalha dentro 
do Senado Federal.”

Na noite de quinta-feira (8), 
Bolsonaro disse que o STF 
interfere nos outros Poderes 
ao mandar abrir a CPI da 
COVID. O mandatário citou 
ainda pedidos de impeachment 
de ministros da corte que estão 
no Senado e, na visão dele, 
deveriam ser apreciados.

Poucas horas após a decla-
ração do chefe do Executivo, o 
Supremo emitiu uma nota em 
que diz que os ministros da 
corte agem de acordo com a 
Constituição. O texto não men-
ciona Bolsonaro, mas afirma 
que contestações a decisões 
judiciais devem ser feitas 
pelos procedimentos oficiais 
adequados.

“O STF reitera que os mi-
nistros que compõem a corte 
tomam decisões conforme a 
Constituição e as leis e que, 

O deputado federal dr. Luiz 
Ovando (PSL-MS) tem sido um 
dos principais defensores do 
tratamento precoce contra a 
COVID-19. Médico há 45 anos, 
o parlamentar sul-mato-gros-
sense explica que, caso o Brasil 
estivesse adotando o chamado 
“Kit Covid”, teria evitado mi-
lhares de mortes e o contágio 
de milhões de pessoas.

A visibilidade de Luiz Ovando 
tanto no Estado quanto nacio-
nalmente se deve aos argu-
mentos médicos robustos utili-
zados por ele durante palestras, 
lives, debates on-line, além de 
vídeos e artigos divulgados em 
suas redes sociais. 

“Toda doença tem de ser tra-
tada logo no início. Isso é o bá-
sico do tratamento medicamen-
toso. Por que só a COVID-19 não 
pode ser tratada nos primeiros 
sintomas? Qual o interesse de 
quem ataca o tratamento pre-
coce?”, indaga.

O deputado diz que pessoas 
suspeitas de estarem conta-
minadas pelo coronavírus têm 
sido mandadas para casa, onde 
deverão aguardar o resultado 
dos exames, com a prescrição 
de Paracetamol.  “A doença vai 
se agravar e quando chegar 
ao estágio da falta de ar, aí só 
hospital e a entubação para 
resolver”, argumenta.

Ovando considera a cloro-
quina, hidroxicloroquina, iver-
mectina e azitromicina drogas 
de “ação antiviral exuberante”, 
usadas há mais de 50 anos para 
os mais variados vírus. “A hidro-
xicloroquina, por exemplo, tem 
ação imunomoduladora, sendo 
prescrita para artrite reuma-
toide, lupus eritematoso e suas 
complicações, com ações pleio-
trópicas”, descreve.

Destaca o efeito anti-infla-
matório dessa droga, além de 
tratar neuropatia, diabetes, 
problemas cardiovasculares, 

dentro do estado democrático 
de direito, questionamentos 
a elas devem ser feitos nas 
vias recursais próprias, contri-
buindo para que o espírito re-
publicano prevaleça em nosso 
país”, diz a nota.

Em entrevista à CNN Brasil, 
Bolsonaro disse que “não há 
dúvida de que há uma interfe-
rência do Supremo em todos 
os Poderes”.

“Agora, no Senado, tem pe-
dido de impeachment de mi-
nistro do Supremo. Eu não 
estou entrando nesta briga, 
mas tem pedido. Será que a de-
cisão não tem de ser a mesma 
também, para o Senado botar 
em pauta o pedido de impe-
achment de ministro do Su-
premo?”, indagou Bolsonaro.

“Não está na hora de, em 
vez de ficar procurando res-
ponsáveis, unir Supremo, 
Legislativo, Executivo para a 
busca de soluções? O que que 
vai levar a abertura da possível 
CPI? As provas que estamos 
no caminho certo, que fizemos 
tudo o possível estão aí.”

Já nessa sexta, aos apoia-
dores, voltou a cobrar a aber-
tura de pedidos de impea-

chment contra magistrados. 
“Se tiver moral, um pingo 
de moral, ministro Barroso, 
mande abrir o processo de 
impeachment contra alguns 
dos seus companheiros do 
Supremo Tribunal Federal”, 
afirmou.

As declarações foram gra-
vadas por um canal bolsona-
rista e compartilhadas pelo 
presidente em uma rede so-
cial. Bolsonaro disse que a 
decisão de Barroso é “uma 
jogadinha casada” entre o mi-
nistro do STF e a bancada de 
esquerda do Senado “para 
desgastar o governo”.

“Eles não querem saber do 
que aconteceu com os bilhões 
desviados por alguns gover-
nadores e alguns poucos pre-
feitos também”, disse o chefe 
do Executivo.

O presidente disse que “não 
é disso que o Brasil precisa” e 
fez menção à situação do país 
na pandemia.

“[O país] vivendo um mo-
mento crítico de pandemia, 
pessoas morrem e o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
faz politicalha junto ao Senado 
Federal”, disse Bolsonaro.

Decisão
Em sua decisão, Barroso 

afirmou que estão presentes 
os requisitos necessários para 
a abertura da comissão parla-
mentar de inquérito, incluindo a 
assinatura favorável de mais de 
um terço dos senadores, e que 
o chefe do Senado não pode se 
omitir em relação a isso.

Além do potencial de agravar 
a crise política e da insatisfação 
de Bolsonaro, a determinação 
do ministro do STF retomou a 
discussão – acalorada nos úl-
timos meses – sobre a disputa 
por protagonismo e a interfe-
rência entre Poderes.

Barroso submeteu sua de-
cisão para a análise da corte 
na próxima sessão virtual do 
Supremo. 

O ministro do STF afirmou 
que a Constituição prevê três 
requisitos para instalação de 
CPI e todos “parecem estar 
presentes”. São eles: assinatura 
de um terço dos senadores; 
indicação de fato determinado 
a ser apurado; e definição de 
prazo certo para duração. A 
oposição conseguiu recolher 32 
assinaturas, 5 a mais que as 27 
necessárias.

doenças degenerativas, do-
enças autoimunes e modificar 
a síntese de melanina. “Resolve 
dor e inflamação, tem ação an-
ticâncer e, principalmente, a 
inquestionável ação antiviral”, 
complementa.

Para todos os argumentos, 
informações e dados utilizados 
em suas palestras e debates 
dos quais participa, além de 

opiniões escritas e em vídeos, 
dr. Luiz Ovando cita a fonte de 
onde os tirou. 

“A grande mídia sempre 
divulga que não há compro-
vação da eficácia desses medi-
camentos. Há sim. São vários 
estudos em todo o mundo, além 
da experiência no seu uso e 
cura, presenciados por médicos, 
como é meu caso”, sustenta.

Deputado Luiz 
Ovando: toda 
doença tem de ser 
tratada logo no início

Gustavo Sales/Câmara dos 
Deputados

Presidente Jair 
Bolsonaro se irritou 
com decisão judicial 
para abrir CPI
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Os trabalhos vão abranger da Fernando Corrêa até a Mato Grosso e da Calógeras até a 25 de Dezembro

Com locais exclusivos, vacinação 
contra a gripe começa no dia 13

Michelly Perez

Após o fim das obras do Reviva 
Campo Grande, que modernizou e 
trouxe uma nova cara para a Rua 
14 de Julho, seguindo os mesmos 
moldes, chegou a vez do micro-
centro, que são as ruas transver-
sais. A ordem de serviços para os 
trabalhos deve ser assinada na 
próxima segunda-feira (12) e a 
execução está prevista para maio. 
Conforme a Sisep (Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos), as obras devem incluir 
mais de 80 quadras ao custo de R$ 
60 milhões. Apesar de a Calógeras e 
a Rui Barbosa serem contempladas, 
esta ainda não é a revitalização dos 
corredores de ônibus, que devem 
ser licitados até o fim deste mês. 

Conforme a pasta, os traba-
lhos vão abranger o quadrilátero 
da Fernando Corrêa até a Mato 
Grosso e da Calógeras até a 25 de 
Dezembro. Estão contempladas 

no projeto as extensões como no 
caso da Marechal Rondon, Barão 
do Rio Branco e Dom Aquino até 
a antiga rodoviária. Esses trechos 
receberão os serviços que vão 
desde recapeamento, instalação 
de câmeras de videomonitora-
mento, wi-fi, padronização das cal-
çadas, acessibilidade universal 
até paisagismo, arborização com 
o plantio de mais de 500 árvores 
e instalação de mobiliário urbano.

O secretário municipal de In-
fraestrutura e Serviços Públicos, 
Rudi Fiorese, explicou ao jornal O 
Estado que algumas intervenções 
para as obras serão feitas nas 
vias, porém garantiu que por pouco 
tempo. “As alterações serão pon-
tuais, as interdições não serão de 
longa duração como, por exemplo, 
na 14 de Julho, então teremos 
algumas interdições parciais e por 
um período curto”, comentou. 

“A Agetran [Agência Municipal 
de Transporte e Trânsito] já está 

estudando e, com a assinatura na 
próxima semana, acredito que 
até o início de maio a gente já 
tenha as máquinas trabalhando 
no local”, afirmou. 

A licitação da Rua Rui Bar-
bosa, que contará com a revitali-
zação da via além da implantação 
de um corredor de ônibus entre 
as avenidas Fernando Corrêa da 
Costa e a Avenida Mato Grosso, 
deve sair ainda este mês, já que 
o projeto está sendo analisado 
pela comissão. O resultado da 
licitação sai em breve.

Segundo a Prefeitura de Campo 
Grande, para a Rui Barbosa, o 
plano inicial é de modernizar o 
trecho entre a Avenida Afonso 
Pena e a Rua Cândido Mariano, 
além do recapeamento dos 7,3 
quilômetros de extensão que co-
meçam perto da UFMS (Universi-
dade Federal de Mato Grosso do 
Sul) e terminam na confluência 
com a Avenida Rachid Neder.

Corredor de mobilidade
Sobre as estações de pré-

-embarque, só serão instaladas 
no fim do projeto, uma vez que 
as obras de revitalização pre-
cisam ser concluídas primeiro. 
Vale lembrar que, no início do mês 
passado, a diretora de Projetos 
Estratégicos, Catiane Sabadin, 
contou para o jornal O Estado 
que, como o corredor da Rui Bar-
bosa segue em sentido ao Centro, 
as cinco estações de embarque 
serão disponibilizadas nos cruza-
mentos com as vias: Rua Aníbal 
de Toledo, Rua Prof. Severino 
Ramos de Queiroz, Rua dos Aero-
viários, Rua Barão do Rio Branco 
e Rua Marechal Rondon.

De acordo com o diretor-pre-
sidente do Consórcio Guaicurus, 
João Rezende, não há projeto para 
mudar as rotas que passam pelas 
ruas que serão interditadas, mas 
acredita que um novo itinerário 
pode ser necessário para reduzir 

o impacto das obras na rotina 
dos usuários. “O Consórcio par-
ticipa das alterações, mas qual-
quer mudança de itinerário vem 
da Agetran. As intervenções da 
Rui Barbosa certamente trarão 
alguma alteração”, disse.

Isso porque a Rui Barbosa é um 
dos três corredores mais impor-
tantes da Capital quando se trata 
de fluxo de passageiros. Além 
dessa via, a Eduardo Elias Zahran 
e a Afonso Pena completam o trio. 

Ele acredita que as estações 
de pré-embarque serão um be-
nefício para a região. “Tenho 
certeza de que as centrais de em-
barque vão diminuir um conflito 
entre o transporte de massa e os 
veículos particulares, resultará 
em menos estresse e maior li-
berdade cumprindo os horários”, 
comentou Rezende. 

A reportagem procurou 
a Agetran (Agência Muni-
cipal de Transporte e Trân-

sito), mas não obteve mais  
detalhes sobre as ações.

Avaliação do comércio
Este cenário já foi vivenciado 

pelos comerciantes na implan-
tação das centrais de embarque 
da Avenida Bandeirantes e na 
Brilhante. Eles desaprovaram o 
projeto feito na região. Porém, o 
presidente da CDL (Câmara dos 
Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, 
explicou que na região central a 
situação é outra.

Existe a necessidade de me-
didas que melhorem a circulação 
de pedestres, o que deve gerar 
mais aceitação entre os empre-
sários. “[É] Diferente da Bandei-
rantes e Brilhante que têm pouco 
trânsito de pedestres e que as 
áreas de embarque e desembarque 
só atrapalham. No Centro, parece 
ser uma forma de gerar mais con-
forto e comodidade para o usuário 
do transporte público” avaliou. 

Raiane Carneiro 

A Prefeitura de Campo 
Grande vai começar a cam-
panha nacional de vacinação 
contra a gripe na próxima 
terça-feira (13). O município 
deve divulgar calendários  
e locais exclusivos para as 
pessoas que vão se imunizar 
contra a influenza, evitando 
aglomeração com as pessoas 
que estão comparecendo nas 
unidades de saúde para se 
imunizarem contra a COVID. 

De acordo com a superin-
tendente de Vigilância em 
Saúde, Veruska Lahdo, as 
unidades que estão imuni-
zando contra a COVID não 
vão oferecer doses contra 
a influenza. “Alguns pontos 

de vacinação permanecerão 
vacinando exclusivamente 
contra COVID e outros serão 
destinados para a aplicação 
de doses da Influenza. Os 
pontos maiores, como drives 
e o Guanandizão, terão portas 
exclusivas para cada uma das 
vacinas”, explicou.

A Capital dispõe de 32.750 
doses que foram recebidas 
na última quinta-feira (8). 
Em 2021, a vacinação será 
dividida em fases para 
cada grupo. O quantitativo 
serve para o público-alvo 
da primeira etapa de vaci-
nação. “Nesta etapa serão 
vacinadas as crianças de 6 
meses a menores de 6 anos, 
gestantes e puérperas, e tra-
balhadores da saúde”, disse 

a superintendente.
Mesmo assim, a prefeitura 

não descarta uma subdivisão 
já que são muitas pessoas 
para serem imunizadas. Esse 
escalonamento seria feito com 
cada um tendo um calendário 
específico. A vacinação em 
nível nacional começa na se-
gunda-feira (12), mas a Sesau 
optou por mais tempo para 
organizar os calendários. 

A pasta lembra ainda 
que uma pessoa que se va-
cinou contra a COVID pre-
cisa esperar 15 dias para 
se imunizar contra a gripe. 
O mesmo período deve ser 
respeitado por quem se imu-
nizou contra a influenza e 
vai se vacinar contra o co-
ronavírus. (Com assessoria)

Novo posto – A GCM (Guarda Civil Metropolitana) inaugurou ontem (9) o posto fixo 24h no 
Terminal Júlio de Castilho. Esta é a terceira unidade instalada em um terminal de ônibus. Além da 
Júlio de Castilho, foram instaladas unidades da guarda nos terminais Bandeirantes e Guaicurus.

Nilson Figueiredo

Entre os serviços 
estão recapeamento, 

paisagismo e 
videomonitoramento
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Com o custo de R$ 60 milhões, Capital assina ordem 
de serviço do microcentro na próxima semana

Reviva Mais Campo Grande



porque temos uma população 
muito rebelde para seguir 
qualquer orientação da área 
de saúde”, reforçou.

Reinfecções no Estado
As novas variantes são res-

ponsáveis por infectar pessoas 
que já tiveram COVID-19. E 
esse cenário aconteceu em 
Mato Grosso do Sul. Ontem 
(9), a SES (Secretaria de Es-
tado de Saúde) confirmou dois 
casos, mas de tipos menos 
perigosos que a P.1.

Segundo a pasta, um rein-
fectado é de Ladário, e tem 
47 anos. Ele teve a primeira 
amostra coletada em Ladário, 
que revelou a variante B.1.1.33, 
e a segunda em Corumbá, que 
detectou a variante P.2. 

O segundo caso de rein-
fecção foi de uma paciente 
de Fátima do Sul, de 19 anos, 
que na primeira vez foi infec-
tada pela B.1.1.40 e P.2. Os 
exames são de amostras co-
letadas em 2020 e que foram 
feitas pelo Instituto Adolfo 
Lutz, em São Paulo.

“A variante B.1.1.33 é a 
que tem sido detectada aqui 
desde o início e a P2 é uma que 
surgiu no Rio de Janeiro em 
novembro e merece atenção 
por ser diferente, mas não tem 
poder agressivo como a P.1”, 

informa a nota da SES.

Variante nos estados vizinhos
Pesquisadores do labora-

tório do Instituto de Ciências 
Biológicas da UFMG (Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais) identificaram um 
conjunto de 18 mutações no 
SARS-CoV-2 que ainda não 
haviam sido descobertas. De 
acordo com uma nota publi-
cada pelos cientistas, ela pode 
indicar a existência de uma 
nova variante do vírus em Belo 
Horizonte (MG).

Para a infectologista e inte-
grante do COE, em MS (Centro 
de Operações Emergenciais), 
Mariana Croda, esse moni-
toramento das mutações da 
COVID-19 no país é benéfico, 
pois permite uma vigilância 
virológica maior. Pelo estudo 
ainda não ter sido publicado 
em revistas científicas, Croda 
afirma com cautela, “que 
ainda não é possível consi-
derar as mutações como uma 
nova variante”.  

Se confirmada, ela pode 
entrar em listas internacio-
nais de cepas conhecidas do 
novo coronavírus. Até o mo-
mento, a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e o CDC 
(Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças) dos Es-

tados Unidos destacam cinco 
variantes entre as mais pre-
ocupantes: B.1.1.7 (detectada 
inicialmente no Reino Unido); 
P.1 (conhecida como a variante 
de Manaus); B.1.351 (África do 
Sul); B.1.427 (Estados Unidos) 
e B.1.429 (Estados Unidos). 

Os genomas sequenciados 
na UFMG mostraram a pre-
sença de novas mutações 
consideradas críticas porque 
aparecem justamente no gene 
que permite a invasão do vírus 
nas células do corpo humano e 
é associada tanto à transmis-
sibilidade quanto à possibili-
dade de reinfecção.

Outra variante sul-africana 
do coronavírus foi identificada 
pela primeira vez no Brasil, 
em uma amostra coletada em 
Sorocaba (SP). A descoberta 
foi feita por um grupo de pes-
quisadores coordenados pelo 
Instituto Butantan, com parti-
cipação da USP (Universidade 
de São Paulo). 

A cepa B.1.351 preocupa os 
cientistas porque ela é mais 
transmissível e tem maior ca-
pacidade de fugir do sistema 
imune das pessoas infectadas. 

De acordo com o infec-
tologista e pesquisador da 
Fiocruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) Julio Croda, a cepa sul-
-africana se comporta de ma-
neira semelhante à variante 
de Manaus. Por esta razão, os 
cuidados restritivos de mobi-
lidade social devem ser imple-
mentados no país. 

Conforme o pesquisador, 
quando há a presença de duas 
variantes no mesmo ambiente, 
“uma das duas vai vencer 
essa corrida [pela predomi-
nância]”. Os próximos passos 
são o monitoramento da cepa 
e comportamento da doença, 
para detectar as mudanças 
no perfil de contágio. (Com 
informações da BBC).
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Pandemia

Fronteira

Vacinação contra a COVID

Decisão do STF

Geraldo Resende disse que nova mutação pode ser fonte de tragédia no Estado

Secretário estadual de Saúde 
suspeita de variante 100% de MS

Operação Ágata apreende mais de R$ 12 milhões 

Capital inicia hoje segunda 
fase para forças de segurança

Padres e pastores defendem 
segurança de cultos na pandemia

Estamos pedindo 
para fazer exames 
de sequenciamento 
com rotina para a 
gente detectar qual 
vai ser a variante
Geraldo Resende, secretário estadual de Saúde 

Mariana Moreira e Mariana Ostemberg

O número de mortes e casos 
graves de jovens com COVID-19 
levou a SES (Secretaria de 
Estado de Saúde) a suspeitar 
de uma nova variante. Se-
gundo o titular da pasta, Ge-
raldo Resende, pode ser “uma 
variante genuinamente sul-
-mato-grossense”. Para piorar 
a situação, o Estado tem dois 
reinfectados pelo vírus e não 
vê como impedir a chegada de 
duas variantes identificadas 
em Minas Gerais e São Paulo, 
que fazem divisa com MS. 

“São pessoas jovens mor-
rendo, pessoas com quadro 
gravíssimo, ainda tem a alta 
taxa de contágio. Além do alto 
número de óbitos que estamos 
tendo para um estado tão pe-
queno como o nosso e a pouca 
colaboração de toda a popu-
lação de Mato Grosso do Sul”, 
avaliou, explicando sua crença 
em uma variante nativa.  

Segundo Resende, não há 
nada confirmado sobre uma 
variante desenvolvida em 
Mato Grosso do Sul, mas a SES 
está monitorando e tentando 
detectar a possível mutação. 

“Estamos pedindo para 
fazer exames de sequen-
ciamento com rotina para a 
gente detectar qual vai ser 
a variante. Nós vamos ter a 
nossa própria variante porque 
é seleção natural, o vírus cir-
culando com essa intensidade 
e o desrespeito da nossa po-
pulação, logicamente vai ter 
uma variante daqui a uns dias 
aqui”, ressaltou.

Sobre as novas linhagens 
em outros estados, o secre-
tário destacou que não há 
como impedir que cheguem 
a Mato Grosso do Sul. “Não 
acredito que qualquer me-
dida possa frear a presença 
dessas [variantes] aqui 

Raiane Carneiro

Campo Grande inicia hoje 
(10) a nova etapa de imuni-
zação contra  a COVID-19 das 
forças de segurança e salva-
mento. Serão vacinados os 
profissionais ativos além das 
pessoas que precisam receber 
a segunda dose nos públicos já 
contempladas. Serão 12 locais 
para atender os públicos du-
rante manhã e tarde. 

Segundo a prefeitura, 
devem receber a imunização 
as pessoas do quadro efetivo 
da Sejusp (Secretaria de Jus-
tiça e Segurança Pública), PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) 
e PF (Polícia Federal), GCM 
(Guarda Civil Metropolitana) e 
fiscais da Agetran (Agência de 
Transporte e Trânsito).

A prefeitura lembra que os 
profissionais devem constar 
na relação informada pelas 
instituições e que devem estar 
cadastrados no sistema de 
identificação do município. A 
plataforma pode ser acessada 
pelo site: http://vacina.campo-
grande.ms.gov.br. 

No caso da segunda dose, 
a aplicação da dose de reforço 
será feita somente em pessoas 
que tomaram a primeira dose 
da CoronaVac do dia 10 a 
22 de março, ou que estejam 
com a vacinação agendada do 
dia 7 a 22 de abril. Não será 
aplicada a segunda dose de 
AstraZeneca.

Recorde de vacinação
Ontem (9), a Capital imu-

nizou 10.047 pessoas contra 
COVID-19, quebrando o re-
corde anterior de 9.261 pes-
soas vacinadas no dia 24 de 
março, quando aconteceu a 
imunização de idosos de 69 
e 70 anos.

As expectativas já haviam 
sido superadas durante a 
vacinação noturna de quinta-
-feira (8), feita de modo ex-
cepcional. A previsão era de 
imunizar mil pessoas, mas a 
pasta aplicou 1.848 vacinas 
em idosos de 61 anos nas-
cidos de janeiro a julho. 

A maior procura foi no 
Albano Franco, com 847 pes-
soas vacinadas, seguido do 
Ayrton Senna com 568 pes-
soas imunizadas e do Ginásio 
Guanandizão com 433 doses 
aplicadas. De acordo com 
a Sesau, a possibilidade de 
fazer outras ações em ho-
rário estendido está sendo 
estudada. Durante toda a 
quinta-feira, 4.243 campo-
-grandenses foram vacinados 
contra a COVID-19. (Cola-
borou Mariana Moreira)

Serviço: Em caso de dúvida, a 
pessoa pode ser orientada pelos 
números 67 3314-9955 ou 
2020-2170. Outras informações 
sobre o processo de imunização 
estão disponíveis no site: www.
campogrande.ms.gov.br/sesau/
vacinacg.

Mariana Ostemberg

Na quinta-feira (8), após 
votação, o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) permitiu que 
estados e municípios proíbam 
o funcionamento de ativi-
dades presenciais nas igrejas 
durante o período de pan-
demia. Em Campo Grande, 
padres e pastores afirmam 
que os templos religiosos 
estão respeitando todas as 
normas de biossegurança e 
são seguros para os fiéis, mas 
ressaltam que, se preciso for, 
vão respeitar os decretos que 
podem ser estabelecidos pelo 
Poder Público. 

Segundo o presidente 
do Conselho Municipal de 
Pastores, Ronaldo Leite Ba-
tista, as igrejas evangélicas 
obedecem aos decretos e 
cada templo está livre para 
manter as portas abertas ou 
fechadas durante esse pe-
ríodo, respeitando o que for 
ordenado pelo Poder Público. 
Mas afirma que a abertura 
dos locais é essencial. 

“Uma igreja funciona como 
um hospital e sempre esteve 
aberta para ajudar os neces-
sitados. Falar que se resolve 
remotamente não é verdade 
para todo mundo. Tem gente 
que está enlutada, estamos 
vendo a violência dentro do 
lar crescer, o uso abusivo do 
álcool, o suicídio crescendo, 
se você tirar a liberdade de 

uma pessoa que quer ir para 
um culto presencial porque 
ela precisa daquilo para alma, 
eu acho que isso que é mal-
dade”, explicou. 

Batista afirmou que as 
igrejas estão respeitando 
todas as normas de segu-
rança como distanciamento 
social e o uso de máscaras. 
Quem também ressaltou 
que as igrejas estão se-
guras é o padre Pedro Pe-
reira Borges, que atua em 
quatro comunidades cató-
licas de Campo Grande. 

“As nossas igrejas estão to-
mando todas as providências 
necessárias para evitar qual-
quer tipo de contágio, acredito 
que a igreja está mais segura 
que o shopping ou o super-
mercado. Na igreja que estou 
cabem umas 300 pessoas, 
mas não chegam a ter 80 por 
missa, estamos com, no má-
ximo, 30% da capacidade. Não 
vejo problema funcionarem 
os templos quando tudo está 
funcionando”, ressaltou. 

Decisão do STF
Após votação, na quinta-

-feira (8), o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) formou maioria 
para manter a decisão do mi-
nistro Gilmar Mendes de per-
mitir que estados e municípios 
impeçam o funcionamento das 
igrejas de forma presencial 
como forma de conter a trans-
missão da COVID-19.

Raiane Carneiro

A Operação Ágata, desen-
cadeada pelo CCJO (Comando 
Conjunto Oeste) e coordenada 
pelo Ministério da Defesa (MD) 
gerou mais de R$ 12 milhões 
de prejuízos ao crime organi-
zado que atua na fronteira de 
Mato Grosso do Sul. 

As ações incluíram blo-
queios e controle de estradas 
e rios, operações aéreas, 
patrulhas fluviais e inspe-
ções navais. Segundo o co-
mando, as tropas militares, 
apoiando os órgãos de Segu-
rança Pública, conseguiram 
apreender grande quanti-
dade de drogas, armas, con-

trabando e descaminho, que 
totalizaram R$ 1,6 milhão. 
Somando com outras apreen-
sões feitas entre os dias 22 e 
31 de março deste ano, o valor 
passa de R$ 12 milhões em  
apreensões. 

Foram mobilizados 1.600 
militares do Comando Militar 
do Oeste, 6º Distrito Naval 

da Marinha e Ala 5 da Força 
Aérea. Participaram ainda as 
polícias Federal, Rodoviária 
Federal, Civil, Militar além 
da Receita Federal, Sejusp 
(Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública) e 
DOF (Departamento de Ope-
rações de Fronteira). (Com 
assessoria)

Secretário da SES 
atribui mortes e casos 

graves a possível 
variante
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Comunidade religiosa 
alegou que respeita 
restrições para acolher 
fiéis na pandemia

Valentin Manieri
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Inflação

Queda

Eucaliptos

Custo médio da construção civil por 
metro quadrado aumentou 1,58%

Custo do material de construção avança em MS 
e falta de insumos como o aço preocupa o setor

Divulgação/Eldorado

Valentin Manieri

Valentin Manieri

Izabela Cavalcanti

A falta de aço no mercado 
tem preocupado o setor de 
construção civil, não só em 
Mato Grosso do Sul, como 
também em todo o país. No 
entanto, essa escassez chega 
tendo em vista que o próprio 
setor apresenta alta de 2,7% 
nos materiais de construção 
por metro quadrado no Es-
tado. Os dados são do Índice 
Nacional da Construção Civil 
(Sinapi), divulgados ontem (9) 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com o presi-
dente do Sinduscon-MS (Sin-
dicato Intermunicipal da In-
dústria da Construção do 
Estado de Mato Grosso do 
Sul), Amarildo Miranda Melo, 
diversas empresas estão re-
latando, principalmente, o 
desabastecimento de aço.

“Várias empresas estão 
nos reportando que não têm 
o aço, às vezes tem parte 

desse material, às vezes não 
tem sua totalidade. Então, 
realmente esse desabaste-
cimento está acontecendo, 
não especificamente em Mato 
Grosso do Sul, mas no país 
inteiro”, destaca.

O presidente do Sindicato 
de Habitação de Mato Grosso 
do Sul (Secovi-MS), Marcos 
Augusto Netto, explica que 
o problema é dcorrente da 
dificuldade de manter a pro-
dução durante um certo pe-
ríodo da pandemia.

“Aço e o ferro tiveram pro-
blema em razão da dificul-
dade de manter a produção. 
Já no meio do ano passado, 
devagar foi faltando. É um 
problema sério do setor hoje. 
Além de ter falta, tem o preço 
alto”, relata.

Marcos Augusto informa 
ainda que o Programa Verde 
e Amarelo, por exemplo, 
está deixando de começar 
algumas obras por conta da 
falta de materiais.

A Eldorado Brasil iniciou 
ontem as operações da sua 
primeira usina termoelétrica, 
movida a biomassa e com ca-
pacidade de produzir energia 
suficiente para abastecer uma 
cidade de 700 mil habitantes. 
A térmica é um projeto inédito 
no Brasil em razão da ma-
téria-prima utilizada: tocos e 
raízes dos eucaliptos colhidos 
para a fabricação de celulose.

Primeiro empreendimento 
da Eldorado Brasil na área de 
energia, a unidade, batizada 
de Onça-Pintada, contou com 
investimentos da ordem de 
R$ 400 milhões, realizados 
com recursos próprios da 
companhia, sem qualquer 
subsídio ou financiamento 
público.

A usina funciona dentro 
do complexo da fábrica de 
celulose da Eldorado Brasil, 
em Três Lagoas. A planta 
terá capacidade para gerar 
432 mil megawatts de energia 
por ano.

“Este é um projeto absolu-

tamente inovador e com a ca-
pacidade de promover reno-
vação no setor florestal brasi-
leiro, implicando a realização 
de investimentos e a criação 
de milhares de empregos por 
todo o país”, avalia Carlos 
Monteiro, diretor industrial 
da Eldorado Brasil. “Com a 
ativação da usina, a Eldorado 
Brasil passa a ter um ciclo 
de 100% de aproveitamento 
do eucalipto, que ela mesma 
planta, e reitera seu papel 
de excelência na economia 
verde”, conclui.

Atualmente, a Eldorado 
Brasil já é autossuficiente 
do ponto de vista energético, 
pois usa resíduos do processo 
de fabricação da celulose 
como fonte de energia para 
abastecer seu parque fabril. 
Com a nova usina, a empresa 
passa a ofertar energia 100% 
limpa e sustentável ao sis-
tema elétrico nacional, via 
Ambiente de Contratação Re-
gulado (ACR), em contrato 
gerenciado pelo ONS (Ope-

rador Nacional do Sistema 
Elétrico).

Preparação e licenciamento 
 Desde a segunda quin-

zena de março, a Eldorado 
Brasil vinha realizando, sob 
acompanhamento das autori-
dades ambientais e do setor 
elétrico, os testes para homo-
logação do projeto e obtenção 
do licenciamento para início 
da operação. Os testes foram 
concluídos nesta semana, 
atestando o funcionamento 
adequado de turbina, cal-
deira e demais equipamentos 
envolvidos na operação.

O empreendimento re-
cebeu a Licença de Operação, 
expedida pelo Imasul (Ins-
tituto de Meio Ambiente de 
Mato Grosso do Sul), com 
validade de quatro anos. O 
documento certifica o cum-
primento da legislação am-
biental vigente, que inclui 
monitoramento das emissões 
atmosféricas, além de resí-
duos sólidos e ruídos.

A Petrobras anunciou ontem 
(9) corte de 2,2% no preço do 
óleo diesel em suas refinarias. 
É a segunda redução em abril, 
após a escalada verificada no 
início de 2021 usada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro para jus-
tificar a troca no comando da 

estatal.
O preço da gasolina, que 

também já foi reduzido em 
março, permanecerá inalterado.

Segundo a empresa, a partir 
deste sábado (10), o preço médio 
de venda do diesel nas refiarias 
é de R$ 2,66 por litro, redução 

de R$ 0,08 por litro em relação 
à média vigente até essa sexta. 
O corte acompanha a variação 
das cotações internacionais e a 
queda do dólar.

Ocorre em um momento 
de pressão nos preços diante 
da perspectiva de aumento do 

biodiesel, que representa 13% 
da mistura vendida nos postos. 
Além disso, em maio acaba o 
período de isenção de impostos 
federais sobre o combustível, 
que também tende a pressionar 
o preço final.

Uma terceira fonte de pressão 

vem da carga tributária: pela 
segunda vez após a isenção de 
impostos federais sobre o preço 
do óleo diesel, estados elevaram 
no início do mês o preço de refe-
rência para a cobrança de ICMS 
sobre o combustível. Desta vez, 
a alta ocorreu em 19 estados e 

no Distrito Federal.
A Fecombustíveis diz que, 

mantidas as condições de preço 
do último leilão de biodiesel da 
ANP, o biocombustível passaria 
a contribuir com R$ 0,67 por 
litro para o preço de bomba. 
(Folhapress)

Preço do metro quadrado 
da construção teve alta 
de 1,58% em março no 
Estado, aponta o IBGE

Um levantamento 
feito pela Câmara 
Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), 
com 206 construtoras de 
todo o Brasil, mostra que 
84% têm sofrido com o 
desabastecimento de aço 
em suas regiões.

Com isso, em março, a 

CBIC chegou a propor ao 
governo federal, durante 
reunião no Ministério da 
Economia, que se tenha a 
redução do imposto sobre 
a importação do aço para 
tentar resolver o problema.

Neste caso, o presidente 
do Sinduscon-MS apoia 
a proposta de redução 

do imposto sobre a 
importação do aço. “Se 
medidas não forem 
tomadas para aumentar 
a oferta de insumos e 
frear o aumento de preços, 
infelizmente veremos uma 
redução no ritmo das 
obras e consequentemente 
desemprego”, finaliza.

Cerca de 84% das construtoras registram falta de produtos

Sinapi
Além do valor do material de 

construção por metro quadrado 
(2,70%), saindo de R$ 715,17 
para R$ 734,45, o custo médio 
da mesma medida aumentou 
1,58%, com acúmulo de 4,38% 
no ano. Enquanto em fevereiro, o 
custo estava em R$ 1.230,84, em 
março passou para R$ 1.250,34.

A mão de obra do metro 
quadrado teve aumento tímido 
de 0,04%, saindo de R$ 515,67 
para R$ 515,89.

A Região Centro-Oeste ficou 
com a maior variação regional 
em março, sendo de 1,93%. 
Norte teve aumento de 1,06%, 
Nordeste de 1,53%, Sudeste de 
1,54% e Sul de 0,96%.  

No Brasil, o Sinapi foi de 
1,45% em março, ficando 0,12 
ponto percentual acima da 
taxa de fevereiro (1,33%). O 
acumulado do ano foi de alta de 
4,84% e, nos últimos 12 meses, 
de 14,46%.

O custo nacional da cons-
trução, por metro quadrado, fe-
chou fevereiro em R$ 1.319,18, 
e em março passou para R$ 
1.338,35, sendo R$ 765,07 de 
materiais e R$ 573,28 para a 
mão de obra.

O grupo habitação teve ele-
vação de 0,66% e impacto de 
0,09. Saúde e cuidados pessoais 
0,35%; despesas pessoais 0,34%; 
comunicação 0,22%; e artigos de 
residência 0,17%.

Em se tratando das quedas, 
alimentação e bebidas registrou 
queda de 0,96% e contribuiu 
com menos 0,21 p.p. no índice 
de março. 

A alimentação no domicílio, 
que teve queda de 1,26%, foi 
influenciada pelo recuo nos 
preços do tomate (25,50%), 
da batata-inglesa (18,66%), do 
arroz (4,5%) e do óleo de soja 
(2,07%). Já o subgrupo alimen-
tação fora do domicílio teve 
retração de 0,04%, com con-
tribuição na queda do lanche 
(1,79%) e da cerveja (0,98%) e a 
alta de refeição (0,69%). 

O grupo educação teve re-
tração de 0,62%. Os cursos di-
versos tiveram alta de 0,28% e 
os preços dos cursos regulares 
caíram 1,07%.

 Brasil
No Brasil, o IPCA de março 

foi de 0,93%, representando 0,07 
ponto percentual acima da taxa 
de fevereiro, que foi de 0,86%. 
Este é o maior resultado para 
um mês de março desde 2015, 
quando foi registrada inflação 
de 1,32%. 

O acumulado do ano foi de 
alta de 2,05% e, nos últimos 12 
meses, de 6,10%.

Dos produtos e serviços 
pesquisados, seis tiveram alta 
no mês passado. O transporte 
também se destacou com va-
riação de 3,81%. Em seguida 
está habitação, com alta de 
0,81% e impacto de 0,12 p.p. 
Artigos de residência com 0,69% 
e 0,03 p.p. Vestuário: 0,29% e 
0,01 p.p.  Alimentação e bebidas 
teve 0,13% e contribuiu com 0,03 
p.p. no índice de março. Por fim, 
despesas pessoais teve contri-
buição de 0,04%.

Educação registrou queda de 
0,52% (0,03 p.p), após ter tido 
alta de 2,48% observada no mês 
anterior. O grupo comunicação 
teve queda de 0,07% e saúde 
e cuidados pessoais retraiu 
0,02%. (IC)

O número é 0,04 ponto 
percentual acima da 
taxa de fevereiro, que 
foi de 0,92%

Mais uma vez o Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) em Campo Grande 
sofreu aumento. Em março foi 
registrado 0,96%, sendo 0,04 
ponto percentual acima da taxa 
de fevereiro (0,92%). Os rea-
justes sequenciais do combus-
tível fizeram com que o grupo 
transportes se destacasse com 
a maior variação, de 4,47%. 
Os dados são do IPCA e foram 
divulgados ontem (9) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

No ano, o índice acumulou 
alta de 2,43% e, em 12 meses, 
teve “salto” de 8,24%.

Dos nove grupos de produtos 
e serviços pesquisados na Ca-
pital, sete tiveram alta no mês 
passado. Para o grupo trans-
portes, conforme informações 
do relatório do IBGE, o etanol 
registrou aumento de 17,58% 
e a gasolina, 11,5%, as maiores 
altas do grupo. O óleo diesel foi 
o 3º subitem que mais subiu 
(7,27%), gerando impacto de 
0,020 p.p. A gasolina eleva os 
números em 0,89 p.p., ao passo 
que o etanol, em 0,045 p.p.

O subitem transporte por 
aplicativo teve queda de 3,49%, 
com impacto negativo de 0,007 
p.p. Já o subitem automóvel 
novo retraiu 1,25% e obteve 
impacto também negativo de 
0,032 p.p. 

Vestuário está logo em se-
guida, com alta de 0,95% 
e impacto de 0,04 p.p. O su-
bitem calça comprida infantil 
apresentou o maior aumento 
(3,97%). Nesse mesmo grupo, 
a maior queda foi a do subitem 
bermuda/short infantil (1,17%).

Combustível puxa índice do IPCA 
que sobe para 0,96% na Capital

Petrobras reduz em 2,2% valor do óleo diesel nas refinarias do país

Eldorado inicia operação de usina 
termoelétrica movida a biomassa

Termoelétrica da 
Eldorado é movida a 
energia gerada por 
biomassa de eucaliptos
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Comércio exterior

Celulose e soja lideram entre os produtos mais exportados no ano

Balança comercial de MS tem 
superavit de US$ 593 milhões

Imposto de Renda

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul ob-
teve superavit na balança 
comercial, alcançando cerca 
de US$ 583 milhões no ano, 
valor 1,41% superior ao veri-
ficado no mesmo período do 
ano passado. As exportações 
somaram US$ 1,1786 bilhão 
no ano e as importações, US$ 
593 milhões. 

Apesar da estabilidade no 
volume exportado na compa-
ração com o ano anterior, os 
bons resultados em termos 
de faturamento se devem à 
valorização da moeda norte-
-americana perante o real.

Em março o dólar alcançou 
média de R$ 5,64, o que apesar 
da desvalorização mantém a 
competitividade dos produtos 
brasileiros. “De janeiro a 
março é comum que tenhamos 
um cenário de recomposição, 
até pelo ciclo das commodities 
exportadas e vemos que o 
dólar alto tem mantido bons 
resultados para o faturamento 
da balança comercial, apesar 
de gerar alta nos preços no 
mercado interno”, explica o 
secretário de Produção, Jaime 
Verruck, titular da Semagro.

Com relação aos principais 
produtos exportados, a celu-
lose apareceu como primeiro 
item na pauta de exportações, 
com 24,99% do total exportado 
em termos do valor, somando 
US$ 294 milhões com dimi-
nuição de 31,76% em relação 
ao mesmo período no ano pas-
sado. Em relação ao volume, 

houve diminuição de 14,91%. 
O segundo produto da pauta 
foi ocupado pelo produto soja 
em grão, com 23,69% de parti-
cipação, com US$ 278 milhões 
e recuo de 1,17% em relação 
ao mesmo trimestre de 2020. 
Em termos de volume, houve 
diminuição de 17,36%, suge-
rindo que a queda de 1,17% foi 
decorrente, principalmente, 
da retração no volume.

Importações
Em relação aos produtos im-

portados, o Estado continuou 
com uma pauta concentrada na 
importação de gás boliviano, re-
presentando 35,96% da pauta de 
importações no período, abaixo 
dos volumes do ano passado.

Agência Brasil 

Os estados e o Distrito 
Federal aprovaram na quinta-
-feira (8) a uniformização e 
a simplificação das regras 
tributárias relacionadas ao 
processamento de gás na-
tural. Por unanimidade, o 
Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) aprovou 
a atualização dos padrões 
tributários à nova Lei do Gás.

A decisão ocorreu horas 
antes de o presidente Jair 
Bolsonaro sancionar a nova 
lei. O Confaz, que reúne os 
secretários de Fazenda dos 
estados e do Distrito Federal, 
aprovou ajustes no Sistema 
Nacional de Informações 
Econômicas Fiscais (Sinief).

Segundo o Ministério da 
Economia, a medida adapta os 
padrões ao cenário de maior 
competição de mercado pro-
movido pela nova Lei do Gás. 
Em nota, o secretário especial 
de Fazenda, Waldery Rodri-
gues, afirmou que o novo Si-
nief dará segurança jurídica 
aos operadores do mercado 
de gás e estabelecerá regras 
claras para os novos agentes.

De acordo com Rodrigues, 
a regulamentação da Lei do 
Gás estimulará a entrada de 
concorrentes no mercado, 
resultando em queda nos 
preços finais. “O que antes 
era monopólio da Petro-
bras agora será um cenário 
aberto para a participação 
de diversos agentes, na-
cionais e internacionais. O 
Ajuste Sinief, aprovado hoje, 
representa uma das peças 
de regulamentação indispen-
sáveis para garantir efeti-
vidade à nova Lei do Gás, 
e o Confaz cumpriu a sua 
missão em assegurar essa 
ampla mudança”, destacou 
o secretário na nota.

A harmonização das re-
gras estaduais e federais re-
presenta uma das etapas da 
regularização da nova Lei do 
Gás. A Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) listou os 
procedimentos necessários 
para que a nova legislação 
se consolide. Para a entidade, 
outros pontos principais que 
precisam ser regulamentados 
com rapidez são: a classifi-
cação de gasodutos, com re-
gras claras para transporte.

Confaz aprova parte da lei 
de regulação do gás natural

As vendas externas de MS para a China recuaram 
27,38% em relação ao primeiro bimestre do ano 
passado. Mesmo assim o país se mantém como 
principal parceiro comercial de Mato Grosso do 
Sul, representando 35% da pauta e sendo seguida 
por Argentina (6,8%) e Estados Unidos (6,6%). Em 
termos regionais, Três Lagoas concentra 40,16% das 
exportações do Estado.

“A recomposição da Argentina no último 
mês, retornando à segunda posição é reflexo da 
navegabilidade do Rio Paraguai, que possibilita 
a exportação de grãos por Porto Murtinho e 
Corumbá. Além disso, a redução da participação 
da China é um bom sinal, de que estamos 
diversificando nossos produtos exportados e 
abrindo mercados”, destacou Verruck.

Mais de 156 mil contri-
buintes de Mato Grosso do 
Sul já enviaram a Declaração 
do Imposto de Renda 2021. O 
volume no entanto é menos da 
metade dos 447 mil esperados 
neste ano no Estado. O prazo 
para entrega do Imposto de 
Renda vai até 30 de abril mas 
poderá ser prorrogado. Nesta 
semana a proposta foi apro-
vada pelo Senado na terça-
-feira (6), ampliando o prazo 
de entrega até o dia 31 de julho

O texto, de autoria do de-
putado Rubens Bueno (Cida-
dania-PR), que adia a entrega 
foi aprovado na Câmara na 
semana passada.

Relator da proposta no Se-
nado, Plínio Valério (PSDB-

-AM) propôs um acréscimo ao 
texto dos deputados. A mu-
dança sugerida pelo tucano foi 
aprovada pelo plenário. Com 
isso, o projeto volta para nova 
análise da Câmara.

Para a prorrogação valer, 
a proposta precisa ser nova-
mente aprovada pela Câmara 
e sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro.

Entregas
No Estado, segundo dados 

da Delegacia da Receita Fe-
deral em Campo Grande foram 
entregues 63.728 documentos; 
Dourados 13.320; Três Lagoas: 
10.370;. Corumbá 6.485, Ponta 
Porã: 4.030; e Paranaíba: 2.335 
declarações. (RS)

Mais de 156 mil contribuintes entregaram o imposto 
de renda em MS e prorrogação até julho pode sair

Embarques de soja 
tiveram queda no 
ano mas somaram 
US$ 278 milhões

Governo do Paraná/APPN 
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China comprou menos

Prazo para entrega do 
IR por enquanto vai 
até o dia 30 de abril 
mas pode ser adiado 

Agência Brasil

Marco

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

MEGA SENA
(SORTEIO REALIZADO 08/04/2021)

SENA  0 0,00
QUINA  36       58.470,79
QUADRA  3.646             824,75

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 27.000.000,00

1 0  1 5  2 1  2 4  2 9  4 5
(CONCURSO Nº 2360)

0 1  0 5  0 9  1 0  1 3

1 4  1 5  1 6  1 7  1 8

2 0  2 1  2 2  2 4  2 5

(2202)LOTOFÁCIL

0 1  0 4  0 7  1 3  7 8
(5536)Quina

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

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

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1623) (SORTEIO REALIZADO 08/04/2021)

7 ACERTOS   0 0,00
6 ACERTOS   0        0,00
5 ACERTOS   45                    1.062,09
4 ACERTOS  851                   9,00
3 ACERTOS  7.988                  3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 600.000,00 

FLUMINENSE /RJTIME DO 

FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2168)LOTOMANIA

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

 RATEIO 

LOTERIAS

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

(CONCURSO Nº 441) (SORTEIO REALIZADO 08/042021)

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

DIA DE SORTE

7 ACERTOS     0   0,00
6 ACERTOS    37                  2.249,87
5 ACERTOS  1.481                  20,00
4 ACERTOS  19.474              4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  700.000,00

MÊS DA SORTE: SETEMBRO

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                          0                                0,00
QUADRA                      62                         8.916,41
TERNO                    5.084                            163,51
DUQUE                  135.44                               3,37

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.600.000,00

(SORTEIO REALIZADO 08/04/2021)(CONCURSO Nº5535) 

0 4   0 9   6 3   7 1   7 8

Lotofácil
(Concurso nº2201) (SORTEIO REALIZADO 08/04/2021)

Faixa de premiação

15 acertos 0   0,00
14 acertos 190                1.437,79
13 acertos 9590               25,00
12 acertos 107145          10,00
11 acertos      568306         5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.500.000,00

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

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda             
Var(%)
Comercial R$ 5,675     R$ 5,677                +1,88%
Turismo R$ 5,657    R$ 5,833               +1,79%
Euro R$ 6,712        R$ 6,715                       +1,05%
Libra Esterlina           R$ 7,782     R$7,785                   +1,76%

 

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 318,79
BOVESPA (SP): 117.669,90 −643,33 (0,54%) 

 

Indicadores Agropecuários

@Boi Gordo (rastreado)  R$  266,00
@Vaca Gorda (rastreada) R$  254,00
Frango Congelado  R$      6,23 
Frango Resfriado  R$      6,38 
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    12,90
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  155,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    70,00
*Atualizado: 11/02

Cotações

Poupança 

09/04         0,3715
10/04              0,3715
11/04              0,3715
12/04              0,3715
13/04              0,3715
14/04              0,3715
15/04             0,3715
16/04              0,3715

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
09/04            0,5000
10/04            0,5000
11/04            0,5000
12/04            0,5000
13/04            0,5000
14/04            0,5000
15/04            0,5000
16/04            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá  22° 36º

São Paulo 16º 29°

Brasília 15º 27º

Rio de Janeiro 17º  33º

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

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.: 26% máx.: 76%

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              

Abril de 2021
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Caso time 
gaúcho passe 
da fase prévia, 
terá pela 
frente a equipe 
paulista

Palmeiras pode pegar o Grêmio; 
Flamengo cai em grupo difícil

Estaduais

Folhapress

O presidente do STJD (Su-
perior Tribunal de Justiça 
Desportiva), Humberto Mar-
tins, suspendeu na manhã 
de ontem (9) os efeitos da 
decisão judicial que deter-
minava a volta do lockdown 
no Distrito Federal e proibia, 
entre outra coisas, atividades 
esportivas.

Ele atendeu ao recurso do 
governo do DF contra a de-
cisão tomada pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) anteontem (8), que 
ameaçava a realização de 
uma série de jogos de futebol 
marcados para Brasília nos 
próximos dias, entre eles a Su-
percopa do Brasil, entre Fla-
mengo e Palmeiras, amanhã 
(11). O jogo está marcado 
pela CBF para as 10h (de MS), 
no Estádio Mané Garrincha, 
sem a presença de público. 
As equipes viajariam ontem 
para Brasília.

Martins entendeu que não 
caberia ao Judiciário inter-
ferir na esfera de decisão 
do Executivo em relação a 
medidas de combate à pan-
demia. “O Distrito Federal 
tomou decisão político-ad-
ministrativa conciliatória 

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
confirmou em entrevista à 
rádio CBN, na manhã de 
ontem (9), que o Campe-
onato Paulista será reto-
mado nos próximos dias. 
A decisão seria anunciada 
oficialmente em entrevista 
coletiva ainda ontem. 

Até o fechamento da 
edição, não se sabia se a 
competição poderá voltar 
já neste fim de semana ou 
a partir da próxima. A li-
beração era esperada desde 
que, na noite dessa quinta-
feira (8), o Ministério Pú-
blico de São Paulo enviou 
um ofício ao governo para 
retirar as restrições para 
a volta do futebol. O docu-
mento foi assinado pelo pro-
curador-geral de Justiça, 
Mario Sarrubbo.

“[Trata-se de] Um avanço 
positivo diante do contexto 
que se revelava quando da 
edição do Decreto de 11 de 
março, que estabeleceu a 
fase emergencial em todo 
o Estado. O novo protocolo 
da FPF, discutido com repre-
sentantes da Procuradoria-
Geral de Justiça e do grupo 
de trabalho, é produto de 
diálogo estabelecido entre 
esta Instituição e a Fede-

ração Paulista de Futebol, 
em várias reuniões real-
izadas durante as últimas 
semanas”, afirma Sarrubbo 
em nota divulgada pelo 
órgão.

Não foram divulgadas 
até o momento quais mu-
danças serão efetivamente 
implementadas no protocolo 
sanitário da FPF com o obje-
tivo de torná-lo mais rígido 
no combate à pandemia de 
COVID-19. O futebol está 
suspenso no estado desde 
14 de março. Foi quando 
entrou em vigor decreto as-
sinado por Doria suspen-
dendo atividades esportivas 
e cultos religiosos, como 
tentativa de conter a trans-
missão da doença. A inicia-
tiva de fazer o pedido das 
restrições foi do Ministério 
Público.

Contrariada, a FPF 
tentou levar a competição 
para outros estados, mas 
apenas duas partidas 
foram realizadas, há duas 
semanas. Mirassol x Co-
rinthians e São Bento x 
Palmeiras aconteceram 
em Volta Redonda, no Rio 
de Janeiro. O Campeonato 
Paulista está paralisado na 
quinta rodada desde então.  
(Folhapress)

Doria confirma a volta 
do Campeonato Paulista

Mais do que futebol

Crédito: CBF Futebol/Comunicação

 

STJD suspende determinação de 
lockdown no DF e libera Supercopa

dos relevantes interesses em 
conflito, com suporte em es-
tudos técnico-científicos, sem 
descurar dos cuidados com 
a saúde pública e a impor-
tante preocupação com pro-
teção da população contra 
a doença, mas também sem 
deixar de ter responsabili-
dade com relação ao regular 
funcionamento da economia 
na medida do possível, que, 
ao final, também diz respeito 
ao bem-estar dos cidadãos, o 
que ratifica a legitimidade de 
sua postura administrativa”, 

afirmou Humberto Martins.
Além da Supercopa do 

Brasil, estão programados 
para Brasília o confronto 
Santos x San Lorenzo, pela 
Libertadores, na terça (13), 
o jogo de volta da Recopa 
Sul-Americana, Palmeiras x 
Defensa y Justicia-ARG, no 
dia seguinte (14). Atualmente, 
Brasília também recebe jogos 
do NBB, liga nacional mascu-
lina de basquete, que concen-
trou todos os 15 times para 
terminar a primeira fase do 
campeonato na cidade. 

Eventos esportivos em 
Brasília viram alvo de 
disputa fora de campo

A Conmebol realizou 
ontem (9) o sorteio das 
equipes para a fase de grupos 
da Copa Libertadores de 
2021. Atual campeão, o Pal-
meiras poderá ter o Grêmio 
em seu caminho, além de 
reencontrar o Defensa y Jus-
ticia-ARG após a Recopa, e o 
Universitario-PER.

Também finalista da última 
edição, o Santos ainda precisa 
passar pelo San Lorenzo na 
fase eliminatória. Em caso 
de classificação, o Peixe terá 
o Boca Juniors-ARG pela 
frente, junto com Barcelona-
-EQU e The Strongest-BOL.

O São Paulo é outro bra-
sileiro na Libertadores. Ca-
beça de chave do grupo E, 
o tricolor do Morumbi vai 
enfrentar o Racing-ARG, 
responsável por eliminar o 
Flamengo na última edição. 
Além do argentino, Sporting 
Cristal-PER e Rentistas-URU 
compõem o grupo. Atlético-
-MG, Flamengo, Fluminense 
e Internacional são as ou-
tras equipes brasileiras já 
confirmadas e com grupos 
definidos na competição. 

Confira ao lado tabela 
como cada grupo ficou de-
finido para a Libertadores 
2021. 

A fase de grupos da Con-
mebol Libertadores será dis-
putada por 32 equipes, sendo 
que 28 delas já estão confir-
madas, e ainda restam mais 
quatro vagas para os clubes 

Elenco são-paulino 
durante treinamento 
realizado em seu CT 
na quarta-feira

vencedores da terceira elimi-
natória. As equipes jogarão 
nas oito chaves entre 21 de 
abril e 26 de maio.

Das quatro fases na sequ-
ência, três serão disputadas 
em jogos de ida e volta, 
com as datas previstas pela 
Conmebol, mas todas ainda 
dependendo de confirmação: 
oitavas de final (14 e 21 de 
julho), quartas de final (11 
e 18 de agosto) e semifinais 
(22 e 29 de setembro).

A grande final da Con-
mebol Libertadores de 2021 
está prevista para 20 de 

novembro, em partida única, 
ainda sem local anunciado 
pela entidade.

Novo formato na Sul-Ame-
ricana Na sexta-feira (9), 
em Luque, no Paraguai, a 
Conmebol definiu também os 
confrontos da Copa Sul-Ame-
ricana. O Corinthians está no 
grupo E, com Sport Huancayo 
(PER), River Plate (PAR) e 
Uruguai 2 (Peñarol ou Cerro 
Largo). Já o Athletico Para-
nense está no grupo D, com 
Melgar (PER), Aucas (EQU) 
e Metropolitanos (VEN).

O critério diz que clubes do 

mesmo país não podem cair no 
mesmo grupo, mas a exceção é 
quando o time não estiver de-
finido no momento do sorteio. 

Athletico Paranaense e 
Corinthians já estavam ga-
rantidos no pote 1.

Além dos já citados acima, 
Atlético-GO, Bahia, Ceará e 
Red Bull Bragantino formam 
os brasileiros que já estavam 
classificados para a fase de 
grupos. Se forem eliminados 
da terceira fase da Liber-
tadores, Grêmio e Santos 
também podem entrar na 
competição.
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GRUPO

São Paulo
Racing-ARG
Sporting Cristal-PER
Rentistas-URU

Nacional-URU
Universidad Católica-CHI
Argentinos Juniors-ARG
G1 (Libertad/Atlético Nacional)

F

GRUPO

GRUPO

GRUPO

GRUPO

Palmeiras
Defensa y Justicia-ARG
Universitario-PER
G2 (Independiente del Valle/Grêmio)

River Plate-ARG
Independiente Santa Fe-COL
Fluminense
G3 (Bolívar/Junior Barranquilla)

Olimpia-PAR
Internacional
Deportivo Táchira-VEN
Always Ready-BOL

Boca Juniors-ARG
Barcelona de Guayaquil-EQU
The Strongest-BOL
G4 (San Lorenzo/Santos)
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?
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Copa
GRUPO E

GRUPO

GRUPO

Flamengo
LDU-EQU
Vélez Sarsfield-ARG
Unión La Calera-CHI

Cerro Porteño-PAR
Atlético-MG
América de Cali-COL
Deportivo La Guaria-VEN

G
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“Há pessoas que precisam mais do que a gente neste momento”, diz atleta

Jogadoras da seleção feminina são 
contra serem vacinadas primeiro

O brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, foi eleito 
o Jogador da Semana da Champions League.

O atacante superou Kylian Mbappé, do PSG, Kevin De 
Bruyne, do Manchester City, e Jorginho, do Chelsea, na 
disputa. Vinicius brilhou na vitória do Real Madrid por 
3 a 1 contra o Liverpool, na terça-feira (6). O atacante 
marcou dois gols para os merengues, que podem perder 
por um gol de diferença na partida de volta que mesmo 
assim avançam à semifinal da Liga dos Campeões.  
(UOL/Folhapress)

Na Europa, Vinicius Jr. é o Jogador da Semana  

Athletico-PR quer comprar vacinas

CBF também quer adquirir imunizantes

6h
Cultura e SporTV2 - Fórmula E: 
Treino da etapa de Roma (corrida 
1)

7h30
FOX Sports - Campeonato Inglês: 
Manchester City x Leeds United

8h
Star Hits - Espanhol: Getafe x 
Cádiz

9h30
BandSports - Russo: Ufa x 
Akhmat Grozny

10h
ESPN BR - Inglês: Liverpool x 
Aston Villa
ESPN -  Inglês Série B: Derby 
County x Norwich City
TV Cultura e SporTV2 - Fórmula 
E: Etapa de Roma (corrida 1)
FOX Sports - Espanhol: Athletic 
x Alavés

12h
BandSports - Russo:  
Rostov x Rubin Kazan

12h30
ESPN BR - Inglês: Crystal Palace 
x Chelsea 
FOX Sports - Espanhol:  
Eibar x Levante

ESPN2 - Liga Inglesa de Rúgbi: 
Exeter Chiefs x Leinster

15h
ESPN BR – Espanhol: Real 
Madrid x Barcelona
FOX Sports - Copa do Nordeste: 
Ceará x Salgueiro
ESPN - Golfe: The Masters 
(terceira rodada)

15h30
ESPN2 - Português: Paços de 
Ferreira x Benfica

18h
TV Cultura - NBB: Fortaleza x 
Campo Mourão

20h
ESPN BR - Copa da Liga 
Argentina: Racing Club x 
Independiente

20h30
ESPN - NBA: Los Angeles Lakers 
x Brooklyn Nets

21h
ESPN2 - Boxe:  
Jaron Ennis x Sergey Lipinets

Veja na TV Às 12h, na Band, Parma x Milan, 
pelo Campeonato Italiano

Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

O Athletico-PR vai integrar o grupo de empresas que 
pretendem comprar a vacina contra a COVID-19 por 
meio da iniciativa privada. Em nota, o clube afirmou 
que buscará a imunização para funcionários, atletas, 
comissões técnicas e até sócios-torcedores que estejam 
em dia com o pagamento das mensalidades durante a 
pandemia. “O Athletico convida a todas as instituições 
ligadas ao futebol para que também façam parte desse 
movimento a fim de ajudar o nosso país a vencer a 
pandemia da COVID-19”, disse o clube, em nota. (UOL/
Folhapress)

Na terça-feira (6), a Câmara dos Deputados aprovou 
o texto-base do Projeto de Lei nº 948/21, que permite a 
compra das vacinas pela iniciativa privada. O PL prevê que a 
compra só poderá ser feita em laboratórios que já venderam 
vacinas ao governo, e somente após o cumprimento integral 
do contrato e da entrega dos imunizantes ao Ministério da 
Saúde. Além disso, as empresas deverão doar a mesma 
quantidade adquirida para o SUS. O texto seguirá para 
análise do Senado. À coluna da jornalista Marília Ruiz, 
no UOL, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, também 
manifestou a intenção de comprar os imunizantes, e afirmou 
que os dirigentes estão “acompanhando a discussão no 
Congresso”.  (UOL/Folhapress)

Criciúma elimina a Ponte na Copa do Brasil
O Criciúma garantiu a classificação para a terceira 

fase da Copa do Brasil após superar a Ponte Preta 
na disputa de pênaltis em jogo realizado na quinta-
feira (8) no Estádio Heriberto Hülse. Após empate 
em 1 a 1 nos 90 minutos, o Tigre venceu por 5 a 4 nas 
penalidades máximas. Mesmo fora de casa, a Macaca 
abriu o placar com o meia Camilo, em cobrança de falta 
aos 14 minutos. Porém, o Criciúma conseguiu igualar 
o marcador aos 27 minutos com Philipe Maia. Com a 
igualdade o confronto foi para os pênaltis, onde o Tigre 
se saiu melhor. (Agência Brasil)

Meia-atacante 
Andressa durante 
treino com a seleção, 
quarta-feira (7)
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País fica entre os 12 primeiros em participação no florete

Mundial de esgrima

Sul-Mato-Grossense

Futebol local chega a sua reta final 

Lincoln Chaves 
TV Brasil

O impacto da pandemia 
do novo coronavírus, dentro 
e fora de campo, foi a pauta 
na entrevista coletiva da meia-
atacante Andressa Alves e da 
zagueira Rafaelle, da seleção 
brasileira de futebol feminino. 
Na quinta-feira (8), as atletas 
se manifestaram contrárias 
a uma eventual prioridade a 
atletas na vacinação contra o 
vírus antes da Olimpíada de 
Tóquio (Japão), possibilidade 
discutida em alguns países e 
que, no início do ano, chegou a 
ser debatida pelo COI (Comitê 
Olímpico Internacional).

“No meu ponto de vista, como 
ser humano, os atletas têm de 
ser os últimos a serem vaci-
nados. Há pessoas que pre-
cisam mais que a gente neste 
momento. Há outras maneiras 
de se preparar e chegar em 
Tóquio com segurança. Chegar 
ao menos 15, 20 dias antes 
[dos Jogos], fazer os exames 
que a gente faz no cotidiano”, 
defendeu Andressa, por video-
conferência, na Granja Comary, 
em Teresópolis (RJ), onde está 
reunida com a seleção.

“Há outras maneiras de se 
preparar e chegar a Tóquio com 
segurança. Chegar ao menos 
15, 20 dias antes [dos Jogos], 
fazer os exames que a gente 
faz no cotidiano”,  defendeu 
Andressa, em videoconferência. 
“Acho que a maioria das atletas 
gostaria de tomar a vacina, para 

ter essa segurança, mas é uma 
coisa que, hoje, tem de ser dada 
prioridade para quem precisa 
mais e corre mais risco. Con-
cordo com a Andressa. Não é 
por sermos atletas que devemos 
ter privilégio. Tem de pensar 
mais na população em geral. A 
gente vai se cuidar. Há várias 
maneiras para chegarmos lá 
[em Tóquio] bem”, completou 
Rafaelle, também por video-
conferência.

Por conta da pandemia, a 
seleção feminina está reunida 
apenas para treinamentos até 
a terça-feira (13), apesar de este 
ser o período liberado pela Fifa 
para jogos entre equipes nacio-
nais. As restrições sanitárias 
para entrada na Europa im-
pediram que o Brasil disputasse 
os amistosos previstos. O jeito, 
então, foi aproveitar a data para 
que a técnica Pia Sundhage 
pudesse observar jogadoras que 
pretende levar a Tóquio e para 
a sequência do trabalho.

Impedidas de voltarem à China 
Pia convocou uma seleção 

predominantemente formada 
por atletas que jogam no 
futebol nacional (24 entre 26). 
As exceções são justamente 
Andressa Alves (Roma, da 
Itália) e Rafaelle (Changchun, 
da China). A zagueira, porém, 
já estava por aqui, em razão da 
impossibilidade de brasileiros 
entrarem em território chinês 
no atual momento. A defen-
sora tem mantido a forma uti-
lizando a estrutura do Bahia.

Alex Nantes

O Campeonato Sul-Mato-
Grossense chega à etapa final 
da sua primeira fase. O tor-
neio reúne dez clubes que 
se enfrentam em partidas 
de turno e returno. Pela pri-
meira vez, a disputa mudou 
a sua fase final, e retirou as 
quartas de final, semifinal 
e a final. Neste ano, os três 
melhores de cada grupo vão 
para o hexagonal final, no 
qual quem somar mais pontos 
conquista o título. 

Apenas dois clubes já 
garantiram a vaga para a 
próxima fase torneio. Pelo 
grupo A, o estreante do 
campeonato, Dourados, segue 
na liderança com 15 pontos e 
conseguiu sua vaga depois 

de golear o Novo por 6 a 0, 
ainda na 7ª rodada. O time da 
Capital sofreu rebaixamento 
três rodadas antes do fim da 
primeira fase, com apenas 
um ponto e um saldo de 26 
gols negativos.

Mesmo com a boa atuação 
no campeonato, o DAC sofreu 
na última partida que rea-
lizou. Na quinta-feira (8), no 
Morenão, o time jogou contra 
o Operário e perdeu por 3 a 
0. O jogo teve presença forte 
da equipe do Galo, que tinha 
a obrigação de ganhar para 
tentar passar para a próxima 
fase. Aos 26 minutos, Cadu 
Padilha aproveitou rebatida 
do goleiro e balançou as 
redes. Já no fim do primeiro 
tempo, Obina ampliou aos 
45. O terceiro só saiu depois 

do intervalo, em razão do 
pênalti que Thiago Moura fez 
em João Paulo. Lucas cobrou 
e acertou. 

Com o resultado, o Operário 
volta para a cola do Aquidaua-
nense, com 9 e 10 pontos, re-
spectivamente. O Águia Negra 
também tenta vaga no hexa-
gonal e está na vice-liderança 
da chave com 11 pontos. O 
DAC volta a campo amanhã 
(11), contra o Águia Negra, 
em Rio Brilhante. O Operário 
encara o Aquidauanense na 
segunda-feira (12), no estádio 
da Noroeste. 

Costa Rica ainda invicto 
Pelo grupo B, o Costa Rica 

é o único classificado e in-
victo no campeonato. O time 
faz boa performance e sofreu 

apenas um gol, no empate 
contra o União ABC no pri-
meiro turno. O União caiu 
para a terceira posição na 
tabela depois que o Comer-
cial ganhou do Três Lagoas 
na quinta-feira (8), por 4 a 3, 
no estádio Madrugadão, e as-
sumiu a segunda colocação. 

Com o resultado, o time 
três-lagoense luta para não 
ser rebaixado. A equipe que 
ainda não pontuou tem mais 
quatro partidas a serem reali-
zadas. Outro time com situ-
ação complicada é a Serc, com 
quatro pontos. As equipes se 
enfrentam na terça-feira (13), 
mas, antes disso, o time do 
Bolsão enfrenta o Costa Rica 
amanhã (11), no Madrugadão, 
e o ABC joga contra o Comer-
cial, no Morenão. 

Da CBE

O Brasil fechou sua par-
ticipação no florete com clas-
sificação entre as 12 primeiras 
equipes do Mundial Cadete e 
Juvenil, na cidade do Cairo, no 
Egito. Na quinta-feira (8), as 
meninas terminaram em 11° 
lugar, ao passo que os rapazes 
ficaram em 12°, ambos na cat-
egoria juvenil.

No torneio feminino, Gabri-
ella Viana, Laura Papaiano, 
Talia Calazans e Valentina 
Baldi iniciaram nas oitavas de 
final, diante da Ucrânia, cabeça 
de chave número 5, e perderam 
por 45 a 21. Na disputa do 9° ao 
16° lugar, venceram as mexi-
canas, num duelo equilibradís-

simo, por 45 a 42.  Na sequência, 
perderam para as turcas, em 
outro confronto decidido no fim, 
por 45 a 40. A 11ª colocação foi 
garantida diante da Argélia, de 
virada, no último duelo, quando 
o Brasil perdia por 37 a 36. 
Talia Calazans superou Meriem 
Mebarki, por 9 a 3, e fechou o 
placar em 45 a 40.

“Contra a Ucrânia, que ficou 
em terceiro na competição, não 
conseguimos jogar tão bem, 
mas depois nos recuperamos. 
Todas jogaram muito bem, 
cada uma com suas carac-
terísticas. Apesar de ser a 
primeira competição juntas, foi 
muito legal, trabalhamos bem 
em equipe”, disse Gabriella Vi-
anna. “Foi um baita resultado. 

É uma equipe nova, isso faz 
muita diferença. Se compor-
taram bem, se entrosaram e 
bem e terão muito tempo de 
jogo pela frente”, analisou o 
técnico Alexandre Teixeira.

A equipe masculina, for-
mada por Guilherme Murray, 
Lorenzo Mion, Paulo Morais 
e Ricardo Pacheco, começou 
com uma vitória incontestável 
sobre os Emirados Árabes 
Unidos, por 45 a 16, na fase 
de 32. Mas o duelo seguinte 
era diante da Rússia, cabeça 
de chave número 2, que venceu 
por 45 a 16.

Na disputa por posições, o 
Brasil superou a Eslováquia, por 
45 a 42. Depois, perdeu para a 
Espanha, por um apertado 45 a 

43. Fechando a disputa, contra 
o Azerbaijão, chegaram a estar 
em desvantagem por 15 pontos 
a dois duelos do fim. Reagiram, 
mas os adversários venceram, 
novamente por 45 a 43. 

“Diante da Rússia não 
conseguimos ajustar o jogo a 
uma mudança tática que fiz-
eram. Contra a Eslováquia, a 
gurizada já conhecia bem os 
adversários. Contra a Espanha, 
foi bem pegado o tempo inteiro. 
E, no último jogo, enfrentamos 
uma equipe bem forte. Foi uma 
baita competição. Com a colo-
cação que tivemos, podemos 
melhorar nosso ranking, para 
não enfrentarmos os mais 
fortes de cara”, explica o téc-
nico Ricardo Ferrazzi.

“Mesmo não podendo voltar 
para a China, estou sempre 
em contato com o meu clube. 
Já tentei conversar com eles, 
de pensar em um empréstimo, 
pois vai começar o Campeonato 
Brasileiro e posso ganhar ritmo 
de jogo. Mas é uma coisa que não 
depende só de mim. Nas próx-
imas semanas, deve se definir 
alguma coisa”, disse Rafaelle.

Na delegação que está re-
unida na Granja, a atacante 
Bia Zaneratto é outra vincu-
lada a um clube chinês (Wuhan 
Xinjiyuan). Também sem poder 
retornar ao país asiático, ela 
está emprestada ao Palmeiras 
e disputará o Brasileirão, com 
início previsto daqui a uma se-
mana (dia 17).

 Logística para vir de Roma
Andressa, por sua vez, é a 

única que veio diretamente do 

exterior para integrar o grupo 
em Teresópolis. A logística 
da viagem foi preparada pela 
Roma, após o contato da coor-
denadora de seleções da CBF, 
Duda Luizelli. A meia-atacante 
se apresentou na terça (6), 
um dia após o restante das 
jogadoras.

“Era para ter chegado 
antes, mas, infelizmente, 
houve um teste positivo no es-
tafe técnico [da Roma]. Pelas 
normas da Itália, se há um 
caso positivo, você tem de ficar 
em quarentena por dez dias, 
treinando, e fazer o exame 
da COVID-19 a cada um dia”, 
contou Andressa. “Quando ter-
minaram os dez dias, consegui 
viajar. Fiz o exame quando 
cheguei aqui, fiquei isolada 
das meninas e, no dia seguinte, 
pude começar a treinar com 
elas”, acrescentou. 
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Ao longo das 
sete décadas de 
dedicação à agenda 
monárquica, o duque 
de Edimburgo atraiu 
para si controvérsias. 
Acumularam-se relatos 
de comentários de mau 
gosto e descortesias 
deles à cultura e à 
sociedade de outros 
países, muitos deles 
domínios ou ex-
colônias do Reino 
Unido.

Ao ver um presidente 
nigeriano com roupas 
típicas, brincou que 
o africano parecia 
pronto para dormir. 
Na única visita do 
casal real ao Brasil, em 
1968, Philip perguntou 
a um almirante cheio 
de medalhas no peito 
se ele era comandante 
do Paranoá, lago 
artificial que banha 
Brasília.

Ao ser apresentado 
a um gim brasileiro 
produzido sob licença 
britânica, o príncipe 
reclamou: “Não vejo 
a hora de ser cassada 
essa autorização”. 
“Eu sou rude e sem 
maneiras e digo 
muitas coisas que 

depois percebo que 
devem ter machucado 
alguém. Aí me encho 
de remorso e tento 
consertar”, afirmou 
certa vez.

Visto há anos 
com reservas por 
muitos britânicos, 
o jeito Philip de ser 
ganhou mais inimigos 
mundialmente graças 
à Netflix. Na série “The 
Crown” é um teimoso e 
ressentido Philip quem 
faz às vezes de vilão, 
na falta de guerras 
ou de um movimento 
republicano relevante 
que agite a trama.

Com a morte do 
marido da rainha, 
estão distantes 
no horizonte do 
Reino Unido novos 
homens consortes, 
salvo abdicações 
ou tragédias. A 
linha sucessória do 
trono tem Charles, 
68; William, 35; e 
George, 3. É sobre uma 
eventual primogênita 
do hoje pequenino 
príncipe que recaem 
as perspectivas de um 
novo consorte para 
acompanhar a rainha 
da Inglaterra. 

Visitou o Brasil em 1968

 Philip nasceu na ilha grega de Corfu em um lar marcado por infortúnios

Luto no reino

Marido da rainha Elizabeth 2ª, 
príncipe morre aos 99 anos

Américas

Rodrigo Vizeu
Folhapress

Nascido e criado em um 
tempo em que os homens enten-
diam ter evidente ascendência 
sobre as mulheres, o príncipe 
Philip, marido da rainha Eliza-
beth 2ª, que completa 95 anos no 
próximo dia 21, acostumou-se 
a viver à sombra, e até mesmo 
caminhou alguns passos atrás 
da monarca britânica.

Mais longevo consorte da 
história do Reino Unido, ele 
morreu ontem (9) em Londres, 
aos 99 anos. A causa oficial não 
havia sido divulgada pelo menos 
até o fim da manhã de sexta, 
mas o príncipe havia passado 
por procedimentos cardíacos 
nos últimos meses.

“É com profunda tristeza 
que Sua Majestade a Rainha 
anuncia a morte de seu amado 
marido, Sua Alteza Real, o Prín-
cipe Philip, Duque de Edim-
burgo”, disse o Palácio de Buck-
ingham em um comunicado. 
“Sua Alteza Real faleceu paci-
ficamente esta manhã [sexta] 
no Castelo de Windsor. Novos 
anúncios serão feitos no devido 
tempo. A Família Real se une às 

pessoas ao redor do mundo em 
luto por sua perda.”

Philip nasceu em 1921, na 
ilha grega de Corfu, em um lar 
marcado por infortúnios. Seu 
avô, o rei Jorge 1º da Grécia, 
foi assassinado. O primo, o rei 
Alexandre, morreu aos 27 anos 
de infecção após ser mordido 
por um macaco.

Ligada ainda à coroa dina-
marquesa, a família de Philip 
foi forçada a se exilar quando 
ele ainda era um bebê após 
uma insurreição militar. De-
ixou a Grécia em uma caixa de 
frutas improvisada como berço. 
A mãe, surda, foi diagnosticada 
com esquizofrenia.

Philip passou pela França 
e, enfim, foi viver na Inglat-
erra com a avó materna, por 
sua vez neta da rainha Vitória 
(1819-1901) – o que faz dele um 
primo distante de Elizabeth. 
Em território inglês, a sorte 
do jovem grego começaria a 
mudar. Estudou no país e in-
gressou na Marinha.

 Casamento em 1947
Em 1939, conheceu Elizabeth 

durante uma visita da princesa 
à academia naval britânica, na 

qual o então estudante foi des-
tacado para ciceronear a herdei-
ra do trono. Passaram a trocar 
correspondências.

Lutou na 2ª Guerra Mundial 
no Mediterrâneo e no Pacífico. 
Em 1943, salvou a própria vida 
e a de companheiros ao cons-
truir uma falsa embarcação que 
atraísse a atenção de um ataque 
aéreo alemão, e fez com que o 
destróier HMS Wallace, onde es-
tavam os britânicos, escapasse.

Não foi sem resistências 
que o militar orgulhoso, 
formado no seio da aristoc-
racia do império britânico da 
primeira metade do século 
20, resignou-se a um papel 
secundário. Ao casar-se com 
Elizabeth em 1947, Philip se 
naturalizou britânico, con-
verteu-se à fé anglicana e ab-
dicou de seus direitos a tronos 
estrangeiros. Virou duque de 
Edimburgo, o principal de 
seus muitos títulos.

Com a ascensão de Eliza-
beth ao trono, Philip afastou-
se das atividades da Marinha. 
Na cerimônia da coroação da 
mulher, transmitida ao vivo 
em 1953, ajoelhou-se, declarou 
ser seu vassalo, e prometeu 

apoiá-la e adorá-la.
Passou a dedicar as décadas 

seguintes a giros pelo exterior, 
eventos oficiais e atividades 
filantrópicas, muitos deles abor-
recidos. Presidia centenas de 
entidades do tipo. Em maio, o 
Palácio de Buckingham anun-
ciou que o príncipe se afastaria 
da vida pública, e assim, apo-
sentou-se em setembro de 2017.

Um de seus contratempos 
como figura apenas acessória do 
trono foi a decisão de que a casa 
real não teria o seu sobrenome, 
Mountbatten, continuando a ser 
Windsor, da família de Eliza-
beth. “Não sou nada além de 
uma maldita ameba. Sou o único 
homem no país que não pode 
dar seu nome a seus filhos”, 
lamentou o príncipe à época.

Em 1960, ele teve uma des-
forra parcial graças a uma nova 
regra que criou o sobrenome 
Mountbatten-Windsor, aplicável 
a parte da família. O príncipe 
também teve alguns desgostos 
com o herdeiro Charles, criti-
cado pelo pai amante de es-
portes pela pouca destreza e in-
trospecção. Philip deixa outros 
três filhos – Anne, Andrew e 
Edward –, netos e bisnetos.

Nome - Philip Mountbatten, duque de 
Edimburgo

Reinado - 6 de fevereiro de 1952–9 de abril de 
2021

Predecessora - Isabel Bowes-Lyon
 Esposa – Elizabeth 2ª, do Reino Unido
Filhos - Charles, príncipe de Gales; Anne, 

princesa real; Andrew, duque de Iorque;
Edward, conde de Wessex.
Nascimento -  10 de junho de 1921 - Corfu, Grécia
Morte - 9 de abril de 2021 (99 anos) - Castelo de 

Windsor, Windsor, Inglaterra
Pai -  Andrew da Grécia e Dinamarca
Mãe - Alice de Battenberg
Filhos – Anne, 70 anos, Charles, 68, Andrew, 61, 

e Edward, 57.
Religião -  Anglicanismo (anteriormente 

Ortodoxa Grega)

Sylvia Colombo
Folhapress

O governo argentino 
recebeu, na quinta-feira (8), a 
visita do almirante estaduni-
dense Craig Faller, chefe do 
Comando Sul dos EUA, para 
efetuar a doação de três hos-
pitais de campanha ao país. 

Faller foi recebido por 
Agustín Rossi, ministro da De-
fesa e parte do círculo de confi-
ança da vice Cristina Kirchner.

A visita ocorre pouco mais 
de cinco meses após o primeiro 
telefonema entre o então presi-
dente eleito Joe Biden e o líder 
argentino Alberto Fernández. 

Na ocasião, Fernández 
disse que a conversa havia 
sido “agradável e produtiva” 
e que, além de tratar da 
relação bilateral, ambos dis-
cutiram a dívida argentina 
com o FMI (Fundo Monetário 
Internacional), que está em 
processo de reestruturação, 
e assuntos da região.

O encontro entre Faller e 
Rossi foi acompanhado pela 
ministra da Saúde, Carla Viz-
zoti, e ocorreu na base naval 
de Buenos Aires.

 O evento ocorreu no dia 
em que a Argentina bateu 

novo recorde diário de in-
fecções por coronavírus – 
23.683 – e registrou mais 
290 mortes, cifra mais alta 
desde novembro, somando, 
assim, ao todo, 56.832 óbitos 
desde o início da pandemia. 
Na noite de quarta-feira (7), 
Fernández, alvo de críticas 
em razão do ritmo lento da 
vacinação no país, anunciou 
novas medidas de restrição.

Ao lado de Faller, respon-
sável pelos interesses ameri-
canos na América do Sul, Cen-
tral e no Caribe, Rossi con-
firmou a chegada em breve de 
um lote de 9 milhões de doses 
de imunizantes pelo Covax, 
mecanismo da OMS para dis-
tribuição de vacinas a países 
em desenvolvimento. 

Colaboraçao para mais doses
Ele afirmou ainda que 

“conta com a colaboração dos 
EUA para obter mais doses” 
e reforçou os laços entre os 
países na área de defesa.

 “Mais de 50% do gasto 
argentino em equipamento 
militar ocorre nos EUA, e ali 
nosso país tem a maior quan-
tidade de representantes no 
mundo, com três agregados 
militares por cada Força e 

dois escritórios de compra, 
um da Marinha e outro da 
Aeronáutica.”

Faller, por sua vez, afirmou 
que “desde o início da pan-
demia nosso comando tem 
trabalhado em estreita co-
laboração com seus sócios 
argentinos” e, “juntos, real-
izamos 15 doações de as-
sistência humanitária re-
lacionadas à COVID-19 para 
ajudar a res-posta da Argen-
tina a essa crise, entregando 
ao país equi-pamentos de pro-
teção, remédios e material 
para testes e detecção”.

As doações dos EUA à 
Argentina somam US$ 3,5 
mi-lhões (R$ 19,4 milhões). 
Segundo o governo, o pacote 
inclui também geradores de 
oxigênio e capacitação para 
atender situações de desastre 
e pandemias.  

Tanto a doação desta quinta 
quanto o diálogo direto são 
sinais de que a Argentina está 
passos à frente do Brasil na 
relação com a nova adminis-
tração americana, uma vez 
que o presidente Jair Bol-
sonaro apenas trocou cartas 
com Biden – tampouco houve 
visitas de funcionários do go-
verno dos EUA ao Brasil.

Currículo Real

Fonte: Wikipédia e reportagem

Argentina recebe doação de 3 
hospitais de campanha dos EUA

Elizabeth e Philip 
estavam casados 

há 73 anos
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Medidas flexibilizadas entram em vigor na próxima segunda-feira (12)

2020......................................2.891
2019......................................1.244
2018........................................326
2017........................................561
2016........................................607
2015........................................620
2014........................................353
2013........................................400
2012........................................298
2011..........................................38
2010..........................................45
2009........................................125

2020......................................303
2019......................................289
2018......................................391
2017........................................44
2016......................................149
2015........................................38
2014........................................19
2013........................................19
2012........................................15
2011..........................................4
2010......................................118
2009........................................19

A expectativa é a mesma 
de todo comércio, vender 
mais. Não tem segredo
Laurino Pacífico, gerente operacional

GERAL

Fonte: Polícia Federal

Imbróglio

Rafael Ribeiro

Comerciantes de armas de 
Campo Grande não possuem 
grandes expectativas quanto 
à entrada em vigor dos novos 
decretos assinados pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) buscando aumentar 
a liberação do porte aos brasi-
leiros. A expectativa é de que 
os textos entrem em vigor na 
próxima segunda-feira (12).

O motivo não é necessa-
riamente uma baixa procura. 
Mas sim a incerteza. “As pes-
soas ligam aqui, mas a gente 
simplesmente não sabe o que 
vai acontecer”, admitiu Lau-
rino Pacífico, 43 anos, gerente 
operacional da Cetral, loja es-
pecializada na Vila Progresso.

“Nós, os comerciantes, não 
sabemos o que virá. A maioria 
das coisas alardeadas já estão 
em vigor e são seguidas por 
nós”, disse outro empresário 
ouvido pelo jornal O Estado e 
que preferiu não se identificar. 

Para Pacífico, as normas 
não foram comunicadas pelos 
órgãos responsáveis, como 
Polícia Federal e Exército. “É 
como na vacinação, divulgam 
a compra de doses, mas não 
se sabe quantas de fato serão 
destinadas a estados e ci-
dades. Houve divulgação do 
decreto, mas não foi discutida 
a sua execução até agora”, 
completou.

Para os dois personagens, 

GERAL

Novos decretos de Bolsonaro 
não empolgam comerciantes 
de armas em Campo Grande 

Também conhecido 
como posse de arma, o 
registro concedido pela 
PF é o documento, válido 
por dez anos, que autoriza 
o proprietário da arma 
de fogo a mantê-la 
em sua residência 
ou local de trabalho, 
exclusivamente. É uma 
autorização diferente do 

porte, que possibilita ao 
cidadão andar armado. 
Existe ainda uma outra 
categoria, que permite a 
aquisição de armas. São 
os caçadores, atiradores 
e colecionados (CACs)  
– estes não precisam 
se credenciar na PF. A 
autorização, neste caso, é 
concedida pelo Exército.

O que é o registro concedido pela PF?

contudo, todos os avanços 
dados por Bolsonaro para 
flexibilizar cada vez mais o 
porte de armas é positivo por 
um motivo óbvio: dinheiro. 
“A expectativa é a mesma de 
todo comércio, vender mais. 
Não tem segredo”, completou 

Pacífico, há quase três anos 
no ramo.

Um terceiro armeiro ou-
vido pela reportagem foi mais 
direto. Disse que “quem tinha 
de comprar arma em Mato 
Grosso do Sul, já comprou”. “É 
uma coisa estritamente rural 

no Estado, não na Capital, 
por isso é preciso que esse 
decreto primeiro seja validado, 
depois que haja normativas 
claras das autoridades para 
que possamos colocar em prá-
tica. Atualmente, há muita es-
peculação e empolgação pelo 
presidente ser defensor da 
causa. Mas isso não muda 
nada”, completou.

Briga judicial adia definições 
O imbróglio vivido pelas 

lojas de armas é o próprio 
reflexo da caminhada dos 
decretos de Bolsonaro. Assi-

Comerciantes 
esperam vender 
mais armas

Após mudanças, 
procura já 
aumentou em MS

Nilson Figueiredo

Nilson Figueiredo

nados em fevereiro, passaram 
por uma tramitação de apenas 
32 horas, considerando desde 
a análise formal pelos órgãos 
federais até a publicação na 
véspera do carnaval.

As normas assinadas por 
Bolsonaro regulam a compra 
de armamento e munição por 
agentes de segurança e CACs 
(colecionadores, atiradores 
desportivos e caçadores) e 
flexibilizam o acesso e o limite 
para aquisição de armamentos 
e munições.

Está previsto o aumento de 
quatro para seis do número 
máximo de armas que um ci-
dadão pode ter. A possibilidade 
é aceita desde que a pessoa 
seja portadora do Certificado 
de Registro de Arma de Fogo. 
A quantidade sobe para oito no 
caso de profissionais da segu-
rança pública, como policiais. 
Além disso, o governo passou 
a permitir explicitamente o 
porte simultâneo, ou seja, 
a autorização para uso fora 

de casa, de duas armas por 
pessoa. Antes, a quantidade 
não estava especificada.

Além de contrariar a po-
lítica do governo, os críticos 
dos decretos argumentam que 
mudanças neste sentido só 
podem ser feitas por projeto 
de lei, com aprovação do Con-
gresso Nacional, em razão do 
Estatuto do Desarmamento.

Em 2019, no primeiro ano 
do governo, o Senado der-
rubou um decreto de Bolso-
naro que flexibilizava as re-
gras para o porte de armas 
no Brasil. Antes que a pro-
posta fosse analisada pela 
Câmara, o Executivo recuou 
e anulou a própria mudança, 
enviando na sequência pro-
jetos de lei sobre o tema. 
Essas propostas, porém, não 
andaram no Congresso. Com 
a troca dos presidentes da 
Câmara e do Senado, em fe-
vereiro, Bolsonaro manifestou 
expectativa em avançar com a 
flexibilização de armas.

Com Bolsonaro, registro de armas explodiu no Estado
Mato Grosso do Sul octu-

plicou o registro de novas armas 
na Polícia Federal desde a posse 
de Bolsonaro na Presidência.

Segundo dados do Sinarm 
(Sistema Nacional de Armas) 
divulgados ao jornal O Estado 
pela PF, MS saltou de 326 novas 
armas de fogo registradas em 
2018, no último ano da gestão 
de Michel Temer (MDB), para 
2.891 em 2020. 

São em média oito novas 
armas registradas por dia no 
Estado, maior índice já alcan-
çado nos últimos 11 anos, se-
gundo a PF (veja os números ao 
lado). Em nota, o próprio órgão 
admite que “a flexibilização 
das exigências e ampliação 
dos calibres permitidos, por 
iniciativas do governo federal, 
num cenário em que parte da 
população aguardava por isso, 
são apontadas como principais 
fatores para o crescimento”.  

Facilitar o acesso às armas 
para a população era promessa 
de campanha eleitoral do pre-
sidente. Com a vitória, o novo 
governo conseguiu emplacar 
alterações que facilitaram os 
registros de armas, especial-
mente as recém-adquiridas. 
No Brasil, houve aumento de 
91,1% nos registros em 2020 na 
comparação com 2019. O país 
terminou o ano passado com 
179.771 autorizações de posse 
concedidas pela PF, ao passo 
que em 2019 foram 94.064. 
Antes do início do Governo 
Bolsonaro, esse número no país 
era de 51.027, em 2018. Em dois 
anos, os registros mais do que 
triplicaram.

Em nível estadual, a com-
provação da influência da pu-
blicidade de Bolsonaro está no 
perfil de quem pediu o registro 
de armas. Segundo a PF, a 
imensa maioria dos pedidos 
(2.442) foi feita por cidadãos 
comuns, número maior que o 
de servidores públicos auto-

rizados, como policiais (394), 
empresas de segurança pri-
vada (50) e órgãos públicos (5).

A tendência se verifica nos 
pedidos autorizadas de porte 
de armas por parte da PF. Se-
gundo os dados, das 303 con-
cessões emitidas, 213 foram 
para defesa pessoal, mais 
que o dobro das emissões 
funcionais. 

De acordo com dados do Mi-
nistério da Economia, em todo 
o ano passado, foram impor-
tados diretamente para Mato 
Grosso do Sul 117 quilos de 
armas e munições a um custo 
equivalente a R$ 92 mil. A lista 
é toda formada por carabinas 
e espingardas, descritas como 
“armas de caça ou tiro ao alvo”.

“A causa principal é sem 
dúvidas a demanda reprimida 
muito forte. A regulamentação 
do Estatuto do Desarmamento, 
como vigorou até 2018, trans-
formou o que seria um direito 
em uma concessão pela PF de 
modo subjetivo. Este aumento 
começou efetivamente em 2018 
quando tivemos a primeira al-
teração normativa, ainda no 
governo de Temer”, disse o 
advogado Fabricio Rebelo, co-
ordenador do Cepedes (Centro 

de Pesquisa em Direito e Se-
gurança), órgão que defende o 
acesso de cidadãos às armas.

O advogado se refere às 
mudanças no Governo Temer 
que ampliaram, por exemplo, 
a validade da licença para o 
porte de armas para civis, de 
três para cinco anos. Sobre a 
demanda da população, Rebelo 
recorda o resultado do refe-
rendo realizado em 2005, no 
qual 63,9% da população disse 
“não” à proibição do comércio 
de armas no país.

Situação preocupante
Gerente de projetos do Insti-

tuto Sou da Paz, Natália Pollachi 
disse ser preocupante a ten-
dência de cidadãos procurarem 
armas. “O governo federal es-
timula essa falsa sensação de 
segurança ao invés de cum-
prir sua função de oferecer 
segurança pública para a po-
pulação. Esse desejo de possuir 
armas vem em geral da falsa 
impressão de que aquilo vai dar 
segurança. Mais armas, geram 
mais violência”, disse.

Entre as medidas do Governo 
Bolsonaro estão alterações 
sobre a comprovação da ne-
cessidade de ter arma. Antes, a 

pessoa tinha de apresentar do-
cumentos que fundamentassem 
a justificativa. Se morava em 
local que não tem posto policial 
próximo, se a casa já havia sido 
assaltada. A interpretação da 
justificativa foi alterada. Antes 
as pessoas comuns podiam 
comprar até seis armas, mas 
para cada adicional tinha de 
apresentar justificativa. Agora, 
pode obter até quatro armas, 
sem precisar justificativa adi-
cional para cada uma.

Na semana passada, Bol-
sonaro voltou a dar o tom 
sobre suas intenções de liberar 
as armas para a população 
e afirmou não ter “medo do 
povo armado” ao anunciar que 
irá “baixar mais três decretos 
sobre armas e CACs”, sigla dada 
aos colecionadores, atiradores 
e caçadores no país. Ele não 
entrou em detalhes sobre o 
conteúdo dos decretos.

Bolsonaro disse à plateia 
presente que “arma é um direito 
de vocês”. “A arma evita que um 
governante de plantão queira 
ser ditador. Eu não tenho medo 
do povo armado, muito pelo 
contrário, me sinto muito bem, 
estar ao lado do povo de bem 
armado no nosso Brasil”, disse.

REGISTROS DE NOVAS 
ARMAS EM MS

POSSES DE ARMA 
CONCEDIDAS 
PELA PF EM MS

REGISTROS DE NOVAS 

Nilson Figueiredo
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Rafaela Alves 

“Acorda criançada está 
na hora da gente brincar. 
Brincar de pique-esconde, 
pique-cola e pique-tá. 
Nessa brincadeira 
também tem pique-
bandeira, amarelinha pra 
quem gosta de pular… 
Brincadeira de criança, 
como é bom, como é bom!” 
Essa já era uma música 
do grupo Molejo que fala 
sobre como é bom brincar!

E se com a pandemia 
da COVID-19 e os altos 
números da doença em 
Mato Grosso do Sul a 
palavra de ordem é o 
isolamento social, porque 
não brincar em casa e em 
família? Brincadeira de 
criança faz bem para o 
corpo e para a alma. 

A fim de ajudar na 
criatividade, o projeto 
Cia. de Brincantes começou a desenvolver 
vídeos com brincadeiras, parlendas – versinhos 
com temática infantil que são recitados em 
brincadeiras – e ainda confecção de brinquedos 
artesanais com reaproveitamento de materiais.  

O projeto, que nasceu em 2013, foi aprovado 
pela Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo) em 2019, para ser realizado no ano 
passado na Capital, mas precisou ser prorrogado 
para este ano em razão da pandemia. 

Segundo a fundadora do projeto, Ramona 
Rodrigues, a ideia inicial era levar para locais 
públicos brincadeiras tradicionais da infância. 

Chegaram a acontecer dois encontros no mês 
passado antes dos últimos decretos com medidas 
mais restritivas impostas pelo município e pelo 

Estado. Um encontro foi dia 7 de março, na 
Praça Ary Coelho, e outro no dia 14, na Praça 
Itanhangá. Foi quando o grupo teve de adaptar 
o projeto do presencial para o virtual. 

“Antes de começarmos a gravar os vídeos, 
chegamos a fazer duas transmissões ao vivo 
aos domingos. É um desafio novo para o grupo, 
pois o bom da brincadeira é ser presencial. Mas 
estamos nos esforçando para colocar materiais 
que possam ser aproveitados pela família”, 
explicou a fundadora.

Inicialmente, a ideia era fazer lives todos 
os domingos até o dia 16 de maio, mas, com as 
adaptações, o grupo fez programas que serão 
disponibilizados semanalmente. Já no fim do 
projeto terá uma live de encerramento.

Os vídeos estão disponíveis no canal do 
Ateliê Ramona Rodrigues, no YouTube. Eles 
são lançados uma vez por semana, sempre 
às quintas-feiras. O último foi disponibilizado 

na quinta-feira (8) e 
tem quase uma hora 
de duração. O vídeo 
traz entre as diversões 
a brincadeira do 
“morto/vivo”, a de 
repetição chamada 
“melância”, jogo do 
adivinha, a indicação 
de três livros infantis, 
“Barangandão Arco-
íris”, “Barangandão 
Natureza” e o 
“ B a r a n g a n d ã o 
Barulhinho”, do autor 
Adelson Fernandes 
Murta Filho, e ensina 
a confeccionar um 
cavalinho de pau.

“Nas lives e nos 
vídeos, incluímos 
também parlendas, 
adivinhas e sugestões 
de livros. Já sobre 
a confecção do 
brinquedo, cada 
vez será diferente”, 
ressaltou Ramona. 

Diversão

Importância de brincar
Conforme a “Enciclopédia sobre o 

Desenvolvimento na Primeira Infância”, o 
ato de brincar constitui um direito legítimo 
da infância. As brincadeiras representam 
um aspecto crucial do desenvolvimento 
físico, intelectual e social da criança. Além 
disso, ainda são atividades espontâneas, 
gratificantes e divertidas que oferecem muitos 
benefícios. 

Os educativos, que ajudam as crianças 
a desenvolver habilidades, são a base do 
aprendizado. Os sociais são as brincadeiras 
que oferecem oportunidade de socialização, 
de se comunicar e negociar.

Existem, ainda, os benefícios cognitivos, que 
encorajam as crianças a aprender, a imaginar, 
a categorizar e a resolver problemas. E os 
terapêuticos, que são aqueles que permitem 
expressar sobre o cotidiano, estresse, 
traumatismo, conflitos familiares e outros.

Ramona dá aulas de teatro desde 1987 e, 
desde então, usa as brincadeiras tradicionais 
como ferramenta essencial nas atividades seja 
com crianças, adolescentes ou adultos.

“Todas as minhas oficinas iniciam com 
uma boa brincadeira de roda. Sempre tive 
bons resultados, pois a brincadeira por si só 
já descontrai as pessoas. Em seguida, faço um 
relaxamento. Então podemos iniciar qualquer 
atividade, seja artística ou não, com uma 
brincadeira”, disse.

Projeto Cia. de 
Brincantes cria 

vídeos com 
brincadeiras e 
confecção de 
brinquedos 
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O ex-deputado estadual e agente tributário Amarildo 
Cruz (PT) está reforçando os apelos à sociedade para que 
alimente a luta contra a discriminação racial no país. Ele 
vê crescer perigosamente a onda supremacista e afirma: 
“Devemos tratar o racismo como o crime que de fato ele é. 
Não se cale, denuncie”.   

Foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores de 
Aquidauana, no dia 7 de abril, o texto sobre diretrizes e funda-
mentos de combate ao feminicídio no município. Detalhe: o Legis-
lativo aquidauanense, presidido por Wezer Lucarelli (PSDB), tem 
13 vereadores, todos do gênero masculino.    

Alcançar o vice-campeonato de duplas no WTA 1000 de 
Miami (EUA), no domingo, 4, em parceria com a norte-
-americana Hayley Carter, fez da paulistana Luisa Stefani 
a melhor tenista brasileira no cenário mundial desde Maria 
Esther Bueno, que foi a primeira do ranking em 1959, 
1964 e 1966. Com a vitória, Stefani subiu cinco posições e 
chegou ao 26° lugar no ranking mundial da Associação de 
Tênis Feminino, a brasileira mais bem colocada na lista 
das top 50.  

Da jornalista, ambientalista e palestrante Míriam Duai-
libi sobre aglomerações e outras formas de negacionismo: 
“Toda esta desgraça poderia ser muito menor, não fosse 
por estes seres sociopatas, sem noção de coletivo, sem o 
mínimo senso de empatia, desprovidos de solidariedade e 
respeito ao próximo”.  

O abastado Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, 
só participaria como penetra do jantar oferecido pelo mega-
empresário Washington Cinel para ricaços brasileiros e em 
torno do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os convivas 
fazem parte do novo ranking de bilionários tupiniquins lis-
tados pela revista “Forbes”. Hang não foi convidado. Ô, dó!   

“Hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo, mas não 
sabem o valor de nada.”   

ENGAJADOS 

q

NO ALVO   

SEM CARD 

PENSAMENTO DO DIA    

É direito inquestionável da sociedade reivindicar aquilo 
que considera justo ou necessário. Os religiosos – especial-
mente, os evangélicos – querem que os cultos presenciais 
nas igrejas sejam liberados. É um direito. Mas o cenário 
excepcional da pandemia levanta outro direito acima desse, 
o da proteção da vida. Aglomerações constituem a forma 
mais propícia para a expansão veloz e amplificada dos 
contágios pelo coronavírus. Culto na igreja é importante, 
mas pode, por enquanto, ser praticado em casa, dentro do 
coração e do pensamento.   

Figurinha carimbada e com trânsito nestas perife-
rias de favores políticos cantarolava assim, após a no-
meação dos novos titulares da Fundação Municipal de 
Esportes e Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc): “Quem 
abraça o Serra, abraça o Terra / Vai todo mundo com 
o Marquinhos para a guerra”. Bem, o que se sabe é 
que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) nomeou para 
a Sedesc Rodrigo Terra, já para seu lugar, na Funesp, 
investiu o tucano Claudinho Serra. Resta saber qual a 
guerra a que o dito cujo se referia. A de 2022? Tchan 
tchan tchan tchan...   

A conjuntura econômica já era de crise e agravou-
-se com a pandemia de COVID-19. Mato Grosso do 
Sul é uma das raríssimas regiões que ainda conseguem 
destacar-se como geradoras de vagas com carteira 
assinada no mercado de trabalho. É fato comprovado, 
mas não significa que está exorcizado o fantasma do 
desemprego. A mais recente pesquisa do Instituto 
Ranking atestou que os campo-grandenses temem 
mais o coronavírus (58,25%) que o desemprego 
(35,42%). Porém, consideram o desemprego o maior 
problema da cidade (22,92%). A pandemia (20,83%) 
é o segundo.   

O paleontólogo, teólogo, filósofo e jesuíta Pierre Teilhard 
de Chardin morreu em 10 de abril de 1955, em Nova York. 
Francês de nascimento, tinha 74 anos ao falecer. Graças à sua 
teoria evolucionista, conseguiu romper as fronteiras entre a 
ciência e a fé. Mas a coluna prefere destacar esta sua frase de 
cunho humanista: “Não é de tête-à-tête, nem de corpo a corpo, 
é de coração a coração que temos necessidade”.   

DILEMA 

SEGURA O TCHAN     

ACE BRASILEIRO   

O QUE É É   

NA LEMBRANÇA   

JULE POND: MANSÃO MAIS CARA DOS HAMPTONS É VENDIDA   

Construída pelo neto de Henry Ford em 1957, a propriedade à 
beira-mar teve uma redução de US$ 30 milhões no valor inicial e foi 
vendida por US$ 145 milhões.   
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leste de Long Island, em Nova York. Além de terem servido como ce-
nários para séries de TV, são conhecidos internacionalmente como 
um playground para os ricos e famosos. Mariah Carey, Madonna e 
Lady Gaga são alguns dos nomes de celebridades que compraram 
propriedades na região. Agora, a mansão mais cara da Big Apple, ba-
tizada de Jule Pond, foi vendida por US$ 145 milhões, após receber 
um desconto de US$ 30 milhões no valor. A propriedade de quase 170 
mil m² foi construída em 1957 pelo neto de Henry Ford, famoso mag-
nata do setor automobilístico. Já havia sido colocada à venda ante-
riormente, em 2017, por US$ 175 milhões. A residência principal foi 
reformada em 2008, porém mantém as características originais, como 
lareiras de mármore italiano e piso em parquet francês importado. 
O layout é equilibrado em três alas principais: uma abrigando 
a cozinha do chef, outra com uma biblioteca e a terceira ocupada 
por vários quartos de funcionários com uma entrada separada. 
Há uma casa para as visitas e a maior fachada voltada ao mar nos 
Hamptons, com cerca de 400 metros. De acordo com a listagem do 
site Mansion Global, o casarão ainda conta com 12 quartos, salas 
com vários ambientes, acesso privado à estrada, cocheira, piscina, 
spa, cozinha ao ar livre, quadras de tênis e basquete e vários jardins, 
entre eles um especial para meditação. Por encontrar-se à beira-mar, 
Jule Pond oferece a grandiosidade de um retiro rural isolado, mas co-
nectado com o Oceano Atlântico. A propriedade também é cercada 
por três lagoas, com vistas panorâmicas da Baía de Mecox. Apesar 
do high value, o preço da mansão está longe de bater o da casa mais 
cara dos Estados Unidos, esta é fixada em Bel Air, na Califórnia: US$ 
500 milhões. Conhecida como The One, a residência, que também 
está à venda, fica em um terreno de 20 mil m² no topo de uma co-
lina, ela ficou pronta após dez anos de construção. O proprietário é 
o produtor de cinema Nile Niami.   

Do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM), agora 
faceiro com o seu nome inscrito entre os presidenciáveis 
que aparecem nas pesquisas de intenções de voto, senten-
ciando, na terça-feira, 7, Dia Mundial da Saúde: “Infeliz-
mente, não temos muito o que celebrar. São quase 350 mil 
vidas perdidas por causa da pandemia e do total descaso 
do governo. Meu abraço para todos os heróis da saúde. E 
viva o SUS, hoje e sempre”! Quem diria que ele, quando 
foi nomeado ministro, tinha entre as metas do ex-patrão, 
Jair Bolsonaro (sem partido), detonar o Sistema Único de 
Saúde e atender às expectativas da rede privada.   

DA ÁGUA PARA O VINHO   
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Festival Internacional de filmes sobre deficiência tem diversas opções em edição on-line e gratuita 

Com diversão para todas as idades, 
fim de semana está cheio de lives

‘BBB 21’

Agenda 

Juliette ganha torcida 
de Xuxa e equipe da 
sister vai à loucura

Grupo Bela Samba é a 
última atração do projeto 
Quatro Estações, da 
Secretaria de Cultura
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Divulgação

Rafaela Alves 

Para este fim de semana 
tem diversão para todas as 
idades. Para as crianças, hoje 
(10), às 9h, tem videoaula do 
Sesc Arte para Crianças com 
pintura. A criançada vai pintar 
natureza-morta e como ins-
piração será utilizada a arte 
de Estevão da Silva, que foi 
considerado o melhor pintor 
de naturezas-mortas do século 
19. A videoaula, ministrada 
pelo professor Kaio Ratier, 
será postada na página do 
Sesc Cultura no Facebook e no 
Instagram. 

Para participar da aula on-
-line, é preciso ter em casa: 1 
tela para pintura de 30 x 40cm, 
1 pincel largo, 1 pincel fino, 1 
caixa de tinta guache, algumas 
frutas e folhas e  potinho com 
água e paninho para limpeza.

Ainda para o público in-
fantil, o Sesc de São Paulo 
irá transmitir ao vivo neste 
sábado, às 15h, o espetáculo  
“Terremota”, da Cia. Bendita, 
que conta a história de Maria, 
menina corajosa e esperta que 
funda, na própria sala de casa, 
uma nova ordem: a República 
Terremota. A transmissão 
será feita pelo canal do Sesc 
São Paulo no YouTube e no 
Instagram.

A peça faz parte da progra-
mação do Crianças #EmCasa-
ComSesc, que está no ar desde 

maio do ano passado e segue 
em 2021 com apresentações 
diversificadas, sempre mes-
clando artistas, companhias 
e grupos consagrados no ce-
nário brasileiro com as novas 
apostas. 

Programação para adultos
Já para o público adulto, 

haverá uma live musical da 
Sectur (Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo). Para 
quem curte samba, a animação 
será do grupo Bela Samba, 
que é formado apenas por 
mulheres. O show virtual co-
meça às 18h. A live encerra o 
projeto Quatro Estações, que 
teve início na última quarta-
-feira (7) e contou com quatro 
atrações diferentes. 

Ainda para este sábado e 
também para amanhã (11) tem 
cinema para assistir em casa. 
Começou hoje a edição on-line 
e gratuita do “Assim Vivemos 
– Festival Internacional de 
Filmes sobre Deficiência”. São 
disponibilizadas duas sessões 
por dia, às 15h e 17h, e entre 
um dos filmes programados 
para este fim de semana está 
um curta-metragem inédito 
brasileiro “O que pode um 
corpo?”. 

Com direção de Victor Di 
Marco e Márcio Picoli, o filme 
é do ano passado e tem 15 
minutos de duração. O curta 
tem como objetivo explorar 

A versão de ‘Liga 
da Justiça’ de 
Zack Snyder são 
os novos ares que 
a Warner precisa 
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Para quem não acompanhou a saga da “Liga da Justiça”, 
depois da filha do diretor Zack Snider cometer suicídio, 
ele não se sentiu bem para continuar a rodagem do filme. 

A empreitada ficou para Joss Whedon, com experiência em filmes 
da Marvel e o famoso arroz com feijão. 

Depois de lançado em 2017, os fãs constataram que não era 
tudo aquilo e que muito da obra conduzida pelo próprio Snyder 
foi completamente deturpada. Inclusive, sua visão para expansão 
desse universo que há muito vem tentando se fazer presente, 
como o já famoso MCU da Marvel, que se consolidou fortemente 
com filmes solos de apresentação dos personagens mais queridos 
dos quadrinhos como tinha que ser. Já o trabalho com o universo 
DC sempre foi complicado pelo fato de os filmes não terem muito 
sucesso, muito menos um direcionamento consistente. Afinal, ora 
o estúdio resolve que terá um tom mais sombrio, ora resolve que 
terá um caminhão de piadas de gosto duvidoso. Além disso, tem 
a direção também questionável de Snyder. 

Depois de muito questionar se sua versão seria tudo aquilo 
mesmo e várias petições pela internet, eis que a Warner decide, de 
forma inédita, atender o clamor dos fãs e solta mais 70 milhões nas 
mãos do querido diretor para que possa realizar uma montagem 
mais coerente e refazer algumas partes para contar essa história 
de 4h em seu corte final. 

E não podemos negar que esse filme montado dessa maneira 
tem um tom mais sombrio, mas com uma urgência muito parecida 
com a que víamos em animações da “Liga da Justiça” do começo 
do século. É claro que as tramas não são bem amarradas como 
a série animada, mas houve um tempo maior para apresentação 
dos personagens. Até mesmo o vilão se mostra mais confiante e 
impiedoso, seu designer foi reformulado.

O que torna crível essas tomadas de decisões é parte da história 
pessoal de cada um com sua devida proporção. Vemos que até o 
lobo da estepe tem pretensão de voltar para seu mundo depois de 
completar a missão dada por Darkside. Vilão esse que é o mais 
poderoso do universo DC e não poderia ficar de fora como esteve 

Filipe Gonçalves

no corte de 2017.
Claro que nem tudo é acerto vindo de um cara que traz planos 

solenes o tempo todo e uma câmera lenta insistente em cenas 
que nem pedem esse tipo de recurso. Algumas histórias para 
apresentação de personagem são alongadas demais e, talvez, 
fossem desnecessárias. 

Nesse caso, na “Liga da Justiça”, podemos ver que algumas 
coisas que funcionaram no primeiro corte e foram aproveitadas e 
consertadas, na medida do possível. Além disso, foram inseridas 
outras ideias, como, por exemplo, uma maior aceitação de grupo, 
eliminando as brigas que vimos antes.

Aqui os heróis pensam mais como um todo, liderados por 
Batman que está sempre nas vistas de Diana que, hora ou outra, 
acrescenta tanto em seu arco como no dos personagens. Outro 
que ganhou mais destaque e até fez mais sentido para história foi 
Cyborg, que está atrelado às caixas maternas e sempre é determi-
nante nos rumos do roteiro. Flash também perdeu a insegurança 
e passa a levar a vida com mais leveza diante das situações. 

Até mesmo o personagem Batman que, por conta de uma 
montagem mais explosiva sempre pendendo para o melancólico, 
foi transformado numa figura pedante que tem medo de confiar 
e reluta boa parte do filme sobre tomada de decisões, deixando 
nas mãos do Superman a resolução de grandes acontecimentos. 

Nesse filme, vemos um Bruce Wayne mais centrado e disposto 
a acreditar que suas atitudes têm uma razão de causa e efeito, 
fazendo assim com que boa parte de seus problemas já sejam 
resolvidos. 

As cenas em que Henry Cavill estava com bigode foram comple-
tamente removidas, o que acaba gerando um gasto completamente 
desnecessário por parte do estúdio, já que esse retoque na época 
custou a bagatela de US$ 4 milhões. 

“Liga da Justiça” de Zack Snyder é um daqueles filmes que 
valem a pena num final de semana como um bom entretenimento 
e diversão, além de ter cenas de luta que são bem satisfatórias 
além do estilo inconfundível do diretor. 

e conhecer um corpo com 
deficiência. Victor Di Marco, 
que também é o roteirista, 
empresta sua vivência como 
pessoa com deficiência.

Hoje, serão exibidos dois 

médias e um longa-metragem. 
Às 15h, serão exibidos: “A Lar-
gura e Comprimento do Céu” 
e “Quem é o Último”. Às 17h, 
será a vez do filme “O que Tem 
Debaixo do seu Chapéu”.  

Já no domingo, serão dis-
ponibilizados seis filmes, três 
curtas e três médias-metra-
gens. Às 15h serão: “Ver e 
Crer” e  “Beleza Desconhe-
cida”. Já às 17h, “Mona”; 

“Quando Brilha um Raio de 
Luz”; “Dentro de Mim”, além 
do brasileiro e inédito “O que 
Pode um Corpo?”. Para assistir 
aos filmes, basta acessar o site 
www.assimvivemos.com.br.

Folhapress

Juliette Freire, 31, já tem 
a maior torcida de todos os 
integrantes do “BBB 21”. 
Já são quase 20 milhões de 
seguidores. Porém, há uma 
torcedora ilustre nessa lista: 
Xuxa.

A apresentadora publicou 
em sua própria página um 
compilado de momentos da 
sister na última festa da 
líder Viih Tube. Ao fundo, a 
música “Ilariê” tocava.

Dessa forma que Xuxa 
declarou sua torcida. “Tia 
Xuxa torce por todos os bai-
xinhos que dançaram mi-
nhas músicas ontem. Mas Ju 
e Gil, preciso dizer que estou 
com vocês”, escreveu ela.

Na mesma postagem, a 
equipe da advogada e ma-
quiadora se mostrou feliz 
da vida. “Xuxa! Ela vai ter 
um treco. A Paraíba te ama, 
mulher. Cheio de baixinhos e 
baixinhas aqui.”

Juliette continua sendo 
sendo o maior fenômeno 
do “BBB 21” (Globo) nas 
redes sociais. A advogada 
e maquiadora fechou mais 
uma semana com o maior 

crescimento entre todos os 
participantes.

Só na última semana, ela 
ganhou 2,2 milhões de segui-
dores, chegando à marca de 
17,8 milhões no Instagram. 
Agora, já soma 19,5 milhões. 
O segundo participante com 
mais crescimento foi João 
Luiz, que conseguiu 600 mil 
novos seguidores.

Ela já bateu a amiga Viih 
Tube, que tem 18,6 milhões e 
era a participante com mais 
seguidores. A diferença é que 
Viih já entrou no programa 
com 16,2 milhões de segui-
dores, enquanto Juliette 
tinha pouco mais de 4.000.

De acordo com o Hype 
Auditor, Juliette já figura 
no ranking dos 20 maiores 
influenciadores do Brasil no 
aplicativo de fotos. Ela está 
na 17ª posição (e na 172ª 
posição quando se expande 
para os influencidores de 
todo o mundo). A paraibana 
também conquistou um en-
gajamento superior ao das 
pop stars Beyoncé e Anitta, 
ao da socialite Kim Kar-
dashian e ao do jogador de 
futebol português Cristiano 
Ronaldo.
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 09/04

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

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Quer um sabadão perfeito sem defeitos, arianja e 
arianjo? Pre-pa-ra, os astros prometem coisa boa! 
De madrugada, a Lua migra para o seu signo e você 
contará com mais coragem e iniciativa. Ótimo dia 
pra começar atividades novas. Só cautela pra não 
se empolgar demais e acabar metendo os pés pelas 
mãos, sobretudo no trabalho. 

A Lua entra no seu inferno astral logo de madrugada e 
o dia promete ser osso. É que o seu signo ganha uma 
boa dose de impulsividade, pode teimar com alguma 
ideia e ser agressivo ao tentar impor o que acredita. Aí, 
corre o risco de se queimar com as pessoas e acabar se 
isolando. Toma o seu paracetaloka e calma lá, Touro. O 
relacionamento tem tudo pra ficar mais maduro.

Sabadou com a Lua toda serelepe na sua Casa da 
Amizade, revelando que deve levantar da cama com todo 
o gás. Sua vida social estará um fervo só, com direito a 
muitas atividades. Tende a fazer vários planos e ter ideias 
novas, embora não tenha tanto foco pra seguir adiante. 
Como talvez não pense nas consequências, cautela pra 
não se precipitar e acabar se dando mal.

Câncer, meu consagrado, a Lua tá on no signo de Áries e 
tudo indica que você terá mais ousadia e coragem hoje. 
Se não estiver muito feliz na sua profissão, pode decidir 
mudar os rumos da carreira e buscar sua independência 
– talvez se aventure no empreendedorismo. Pra não dar 
ruim depois, não se deixe levar pelas emoções e procure 
refletir antes de agir, ok?

Logo de madrugada, a Lua entra em Áries e deixa o seu 
lado mandão bombando. Deve bater aquela vontade 
de reinar e comandar quem estiver por perto, só segura 
a emoção pra não correr o risco de ser agressiva(o) e 
causar forrobodó com ninguém, hein, leodiva(o). Se 
não for trabalhar e estiver de boa, pode decidir cair na 
estrada de última hora.

Virgem, meu consagrado, a Lua migra para sua 
Casa das Transformações e traz à tona mais energia 
e espontaneidade. Tende a reagir com rapidez e 
intensidade, porém pode ter explosões emocionais a 
fim de mostrar que suas verdades importam – cautela 
pra não pagar de virginichato. Há risco de perrengues 
financeiras em sociedade.

A Lua inicia um rolê na sua Casa dos Relacionamentos 
nesta madrugada, revela que você não vai querer ficar 
só e tende a se cercar de pessoas com quem tenha 
afinidades. O desejo de ter independência e curtir 
novidades deve te levar a sair de cima do muro e agir 
com rapidez, só cautela pra não meter os pés pelas 
mãos, meu consagrado.

A Lua entra em Áries na madrugada do sabadão e os 
escorpianos devem ficar um perigo: animados, agressivos 
e mandões – sai da frente que lá vem eles! Se for 
trampar, podem rolar explosões temperamentais. Toma 
a sua vacina de paracetaloka e conte até um milhão 
pra não dar ruim, coleguinha! A saúde pode oscilar com 
tanta atividade.

Sabadou com a Lua entrando no seu paraíso astral e 
trazendo espontaneidade, agitação e ousadia. Se estiver 
de folga, pode se atirar nas saidinhas e prazeres da vida 
sem pensar nem planejar nada. Mas no fim da manhã, 
Mercúrio forma um aspecto lindinho com Saturno e os 
dois sinalizam que você deve usar seu tempo livre em 
diversões intelectuais e produtivas

A Lua migra para Áries na madrugada e promete te 
deixar mais espontânea(o) e ousada(o) no sabadão. 
Tudo indica que vai renovar a ligação com a família e 
trazer animação pra dentro de casa. Usar essa energia 
pra arrumar o lar e fazer aquela faxina será uma boa, 
caprica. No fim da manhã, Mercúrio forma um aspecto 
glorioso com seu regente Saturno.

O sabadão começa com a Lua em sua Casa da 
Comunicação, sinal de que deve se empolgar no papo 
com quem estiver disposto a te ouvir, meu consagrado 
e minha consagrada. Bom dia pra estudar, já que sua 
curiosidade por coisas novas deve crescer. No fim 
da manhã, Mercúrio e Saturno formam um aspecto 
maravigold e dão a maior força para o seu signo.

Pela madrugada, a Lua entra em Áries, te deixa menos 
peixelento e mais tubarão. Contando com garra, 
impulsividade e atrevimento, deve ir atrás da sua 
independência financeira, caso ainda dependa da família 
ou do mozão. Só não deixe a emoção tomar conta na 
hora de tomar decisões, ok? Reflita com calma e pense 
nas consequências antes de agir.

Salve-se Quem Puder
Globo 18h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

 Wilson observa Iná dançando com o mesmo acompanhante no 
baile. Iná repreende Manuela por causa de Rodrigo. Alice exige 
que Vitória lhe diga o nome de seu pai biológico. Rodrigo tenta se 
desculpar com Manuela. Celina prepara uma festa surpresa de 
aniversário para Lúcio. Lourenço pede demissão da faculdade. 
Wilson vai atrás de Laudelino. Eva comenta que Lúcio seria um 
bom partido para Ana. Manuela visita Ana e é destratada por 
Eva. Dora conversa com Celina. Wilson conta para Lorena que 
viu Laudelino dando ordens em um galpão em obras e eles ficam 
intrigados. Marcos reclama com Vitória por forçar demais os 
treinos com Sofia. 

Globo estreia a 
série documental 
‘Sandy e Júnior: 
a História’ nesse 
domingo, dia 11

Divulgação

Produção original do Globoplay, a série 
documental “Sandy e Júnior: a História” 
estreia neste domingo, dia 11, na Globo. 
Dividida em sete episódios, a produção 
mostra os shows e os clipes marcantes, 
além dos momentos em família dos 
irmãos que se tornaram um fenômeno da 
música nos anos 1990. Os trabalhos em 
dramaturgia e o show do Rock in Rio de 
2001, assim como a carreira internacional, 
também serão mostrados ao longo dos 
episódios.

 Alexia vê Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo 
cair da escada do Empório. Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo 
não se recorda de Luna como a jovem que ele salvou durante a 
passagem do furacão. Alexia/Josimara finge passar mal na rua 
e Renzo se oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo 
agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida. Luna conta a Kyra 
que encontrou o seu anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel 
diz a Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes 
de Alexia/Josimara. Rafael comenta com Renzo que está tendo 
prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. Alexia pede ajuda 
às amigas para investigar Renzo.

O dançarino, coreógrafo, diretor 
e curador Ismael Ivo morreu aos 66 
anos, vítima de COVID-19, na quinta-
-feira (8). A morte foi anunciada nas 
redes sociais do artista. Ivo, que 
ganhou notoriedade dentro e fora do 
país, despontou no auge da dança 
contemporânea de São Paulo, nos 
anos de 1970. Sérgio Sá Leitão, secre-
tário de Cultura e Economia Criativa 
de São Paulo, anunciou também nas 
redes sociais que a SP Escola de 
Dança Ismael Ivo, projeto desenvol-
vido pelo coreógrafo desde o ano pas-
sado, será implementada.

Telinha

Novelas Novelas 

Morre Ismael Ivo, dançarino 
e coreógrafo brasileiro que 
brilhou no exterior, aos 66

Caio é o novo Líder 
do “Big Brother”

Quem ganhou a Prova do Líder do “BBB 21” 
nessa quinta-feira (8), foi Caio. Na final, o fazen-
deiro duelou com Arthur e acabou conquistando 
a tão sonhada liderança. “Caio, do Paredão para 
a liderança. Parabéns! Caio é o novo Líder”, disse 
Tiago Leifert ao anunciar o resultado. A competição 
de hoje exigia habilidade entre os brothers. Eles 
precisavam marcar o maior número de pontos em 
uma pista montada na área externa da casa. Pocah, 
Arthur, Caio, Camilla e Viih Tube chegaram à semi-
final da prova, mas só Arthur e Caio conseguiram se 
classificar para a final. Assim que foram anunciados 
como finalistas, os dois também puderam escolher 
seus candidatos para a “Final do Mal”, em que o 
eliminado vai direto para o Paredão da semana. Ca-
milla de Lucas (escolha de Caio) e Fiuk (escolha de 
Arthur) competiram entre si e Fiuk foi eliminado.
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

ED 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 

SPAZIO CLASSIQUE – S 
FRANCISCO  

L642 - R 14 De Julho, 4721  
B7 – 58,24m²  – Sala/Saca-
da,  Dois Dormitórios Sen-
do Um Apto/Ae (c/ Bh/Ae) 
E Um Qto, Bh/Ae, Coz/Ae, 
As/Ae, Estac, Pc, Qf, Cq, 
Pg - 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

ED CLARICE LISPEC-
TOR – JD ESTADOS  

L650 – R Da Paz, 1440  –  
157,67 M² – Sala/Sacada/
Hall, Apto/Ae/Sacada, 2 
Qtos/Ae, Bh/Ae, Coz/Ae, 
As, 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 

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

TIRADENTES 
L225 - R Franklin Pael, 43 
– 168m² - T360m² – sala 
estar, sala jantar, apto c/ae, 
2Qts (1c/ae), coz, AS, 2 ga-
ragem. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131

CENTRO 
L042 - R Ronaldo Mon-
teiro, 19 - 96,72m²- sala, 
2Q,BH,copa, coz, AS, de-
pos, BH,varanda, gar LO-
RIDANI 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 
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 

SEMINÁRIO
Cond Fechado Na R Frede-
rico Abranches – 64,34m² 
- Sala, 2 Quartos, Banheiro, 
Cozinha, Área De Serviço, 
Garagem, Churrasqueira 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

AMAMBAI – ORLA
L045 - Av Duque de Caxias 
- Em frente Praça das Ara-
ras  – sala, apt c/ae, quarto 
c/ae, BH, coz c/ae, AS, va-
randa, gar, estac. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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

CARANDA BOSQUE I 
L510 – R Vitório Zeolla 
– 94,43m² T 216,30m² – 
Sala Estar, Sala Jantar, La-
vabo, Suíte, 2q (1/sacada), 
Bh, Coz, As, De, Gar LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

SANTO AMARO 
L040 - R Gomes Freire, 145 
– 111,08m² - T 228m² –  
Sala, Ape, 2q, Bh, Coz, As, 
De, Gar, 3 Estac 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 

GIOCONDO ORSI
L534 - R Ana Lúcia – 
162,98m² - Sala, Lavabo, 3 
Apartamentos (1 Sacada), 
Cozinha/Ae, Despensa, 
Área De Serviço, Banheiro 
De Serviço, Churrasqueira/
Pia, 4 Estacionamentos, 
2 Garagens. 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 
L042 - R Ronaldo Mon-
teiro, 19 - 96,72m²- sala, 
2Q,BH,copa, coz, AS, de-
pos, BH,varanda, gar LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

CENTRO - PRÓX 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

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 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 SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localiza-
ção Privilegiada. Possui 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E 2 Quartos, Todos 
Com Armários, Banheiro 
Social, Cozinha Planejada, 
Área De Serviço C/ Armá-
rio, Garagem C/ Excelente 
Localização. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

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 ALCIDES ETCHE-
GOYEN

Ótimo Apartamento No 
Bairro Amambai. Entre Av 
Afonso Pena E João Rosa 
Pires. Excelente Área In-
terna Com Ampla Sala De 
Estar, Sala De Jantar, Sala 
De Tv, 3 Dormitórios Sendo 
Uma Suite E 2 Quartos (to-
dos Com Armários), Ampla 
Cozinha, Área De Serviço 
Individualizada, Quarto Para 
Empregado, Banheiro De 
Serviço, Possui A Melhor 
Vaga De Garagem Do Edifí-
cio (em Frente Elevador So-
cial). LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 - 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

APTº EDIFICIO RACHID 
NEDER

Área Social, 03 quartos, 1 
vaga na garagem, quarto  
de empregada, Metragem 
210 m2. CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.  

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 

COOPHAMAT 230 MIL
Somente Para Investidores. 
Com Renda De Aluguel. 
Rua Da Penha. Sala , 3 
Quartos, Banheiro Social, 
Cozinha, Área De Serviço.  
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

CASA
Na Rua Joaquim Murtinho, 
550 - Centro, com 250 m² 
aprox., R$ 700.000,00. 
Aceita proposta. Tratar Dr. 
Aldo/ CRECI /MS 2060 - 
Cel - 9.8174-0062 ou no 
sitio 9.9912-6183

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 

GIOCONDO ORSI
L534 - 162,98M² - Sala, 
Lavabo, 3 Apartamentos 
(1 Sacada), Cozinha/Ae, 
Despensa, Área De Servi-
ço, Banheiro De Serviço, 
Churrasqueira/Pia, 4 Esta-
cionamentos, 2 Garagens. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-91318 

CASA ARNALDO 
FIGUEIREDO

Área de serviço, 02 quar-
tos, garagem, cozinha, 
quintal, banheiro social. 
CRECI 5740 – Corretor Ro-
mero Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689. 

CASA UNIÃO
Ótima casa, 2 quartos, 01 
sala, cozinha , área de ser-
viço, garagem, banheiro so-
cial. CRECI 5740 – Corretor 
Romero Cardoso Lopes, 
(67) 99631-2689.

CASA VIVENDAS DO 
PARQUE

Garagem, 02 quartos, 
sala, banheiro social, área 
de serviço. CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO 

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
350 mil , aceito gado ou 
carro. F: 99994-2994

VENDA DE CASA R$ 
400 MIL 

Sobrado condomínio. 
Bairro São Francisco 1sui-
te,2quar tos,churrasquei-
ra,planejados. Proprietária. 
Cel: 99902-5365. 

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

Saia do aluguel, com parce-
las que cabem em seu bol-
so, minha casa, minha vida. 
Vem fazer uma simulação, 
saia do aluguel. Celso Sal-
les CRECI 3470 Contato: 
(67) 998484-3386 

CHACARA
Na região das três barras 
,  n / município, com 13,3 
hectares, distante torno 
de 16 km desta capital, 
próxima da rodv.MS/40 R$ 
80.000,00 por hectares.  
Aceita proposta. Tratar Dr. 
Aldo, CRECI/MS 2060 - Cel 
- 9 8174-0062 ou no sitio 
9.9912-6183

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

CHACARA ROCHEDI-
NHO

38 KM da MS 080, campo 
Grande, 20 hectares, toda 
formada com 3 tanques de 
peixe, 80 pés de Coco, toda 
cercada com tela, divisões 
internas, mangueiro cober-
to, com embarcador, terra 
preta, com poço semi arte-
siano. CRECI 5740 – Corre-
tor Romero Cardoso Lopes, 
(67) 99631-2689.

TERRENO 
Na Rua Gonçalves Maga-
lhaes, 688 - Jardim Los 
Angeles, COM 455,00 M², 
sendo 22M de frente, R$ 
80.000,00. Aceita propos-
ta. Tratar Dr. Aldo, CRECI/
MS 2060 - Cel - 9 8174-
0062 ou no sitio 9.9912-
6183

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

TERRENO CARANDÁ 
BOSQUE

Rua: Grapia, quadra 16, lote 
05, 12 x 30. Todo murado, 
CRECI 5740 – Corretor Ro-
mero Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689.

TERRENO VILA NAS-
CENTE

Rua: Joselito, quadra 10, 
lote 16, 12 x 30, murado. 
CRECI 5740 – Corretor Ro-
mero Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689.

TERRENO ATLANTICO
Entrada R$ 2.000,00 + 
165 parcelas de R$ 375,00, 
corrigidas pelo IGPM + 6% 
ao ano. CRECI 5740 – Cor-
retor Romero Cardoso Lo-
pes (67) 99631-2689. 

BAIRRO INAPOLIS
Terreno a prazo, entrada 
mais parcelas corrigidas 
pelo IGPM, CRECI 5740 – 
Corretor Romero Cardoso 
Lopes, (67) 99631-2689.

TERRENO CEL ANTO-
NINO

Rua: Dolor de Andrade, 12 
x 35, todo murado - CRECI 
5740 – Corretor Rome-
ro Cardoso Lopes, (67) 
99631-2689.

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

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

CELTA LS 1.0 2P 
CELTA LS 1.0 2P prata 
2011/2012, VE R$ 13.500 
C.O.M VEICULOS AV. BAN-
DEIRANTES, 2796 TELE-
FONE: 3385-2674 /99981-
8686

S-10 COLINA 2.8 
DIESEL

S-10 Colina 2.8 DIESEL 
TD 4X4 C.D. branca 10/11 
Ar/DH/Capota M/Rodas/
MP3 - 130mil km R$ 
49.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

S-10 EXECUTIVE 2.4
S-10 EXECUTIVE 2.4 
C.D. FLEX prata 10/11 R$ 
45.900 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

ONIX LT 1.4 
ONIX LT 1.4 preto 12/13 
completo R$ 29.500 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

CORSA CLASSIC LIFE 
1.0

CORSA CLASSIC LIFE 1.0 
cinza 07/08, AR, VE, TR, AL 
R$ 13.500 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686

CORSA CLASSIC LS 1.0
CORSA CLASSIC LS 1.0 
prata 10/11  AR, DH R$ 
18.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

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

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 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

PALIO ECONOMY FIRE 
1.0 

PALIO ECONOMY FIRE 1.0 
prata 12/13 completo R$ 
22.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

FIAT FREEMONT 2.4
FIAT FREEMONT 2.4 preta 
12/12 completa, 7 Lugares 
R$ 49.000 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686

FIAT PALIO 1.0 
FIAT PALIO 1.0 prata 05/06, 
AR, VE R$ 13.500 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686
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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

FIAT UNO WAY EVO 1.4 
FIAT UNO Way evo 1.4 cin-
za 10/11 completo, 4P R$ 
23.500B C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686 

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

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

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

KA + 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

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

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

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

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

KA 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

FORD RANGER 2.2
FORD RANGER 2.2 Diesel 
prata 14/14 completa R$ 
72.000 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686

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 

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

FORD RANGER 3.2
FORD RANGER 3.2 Limit 
4x4 Diesel branca 13/13 
completa R$ 87.000 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - 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 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

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

 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

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

GOL 1.0 
Gol 1.0 preto 08/09 4P – 
Limp e Desemb Traseiro, 
MP3 R$ 14.200 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686

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

FOX TREND 1.0
FOX TREND 1.0 branco 
14/14 completo R$ 29.500 
C.O.M VEICULOS AV. BAN-
DEIRANTES, 2796 TELE-
FONE: 3385-2674 /99981-
8686  

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

BORA 2.0 PRETO 08/09
BORA 2.0 preto 08/09, 
completo, AT, couro, rodas 
R$ 26.500 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686  

VOYAGE TREND 1.0 
VOYAGE TREND 1.0 13/14 
prata DH R$  27.000  C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686 

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 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
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
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
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
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. 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
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

C4 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 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

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

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 

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

JEEP COMPASS SPORT 
2.0 

JEEP Compass Sport 2.0 
16v cinza 14/14 – 58mil km 
R$ 53.800 C.O.M VEICU-
LOS AV. BANDEIRANTES, 
2796 TELEFONE: 3385-
2674 /99981-8686

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 

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

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 AUTH 10 
2019 2019

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

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

SANDERO 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

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 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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 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 

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

TOYOTA COROLLA XEI 
2.0

Toyota Corolla XEi 2.0 16v 
preto 13/14 completo AUT/
COURO R$ 55.800 C.O.M 
VEICULOS AV. BANDEI-
RANTES, 2796 TELEFONE: 
3385-2674 /99981-8686  

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

HB20 CONFORT PLUS 
1.6 

HB20 Confort Plus 1.6 
prata 17/18 completo, 
30mil km, Único Dono R$ 
46.500 C.O.M VEICULOS 
AV. BANDEIRANTES, 2796 
TELEFONE: 3385-2674 
/99981-8686  

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

CONTRATA-SE AUXI-
LIAR DE DEP. PESSOAL

Cursando ciências contá-
beis ou CRC, experiência 
de 6 meses  , salario R$ 
1.288,00 . VT + VA . En-
viar Currículo. safira@
sabiocontabilidade.com.br

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. 

METAL ARTE CALHAS 
Fabricamos e instalamos 
calhas, rufos, coifas, cha-
minés e tiramos vazamen-
tos do telhado. Parcelamos 
no cartão. Não deixe o 
barato sair caro, ligue já e 
peça seu orçamento sem 
compromisso. (67) 99119-
0959 (67) 99204-9940.

MANANCIAL FUNILARIA 
E PINTURA

Retoques, Polimentos, Re-
cuperações de Para-cho-
ques e Pinturas em Geral. 
Rua Piraputanga, 1134 
Fones: (67)99231-3050 
(67)99617-6864

M.V JARDINAGEM
Trabalhamos com limpeza 
de terrenos, corte de grama 
e manutenção em jardim. 
Orçamento sem compro-
misso Serviço de Quali-
dade e Eficiência Ligação 
e Whatsapp (67) 99154-
2536 Valfrido

PEQUENOS REPAROS
Muros, calçadas e pinturas. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99620-7758 Wilson

REFRIGERAÇÃO LZ
Temos toda a assistência 
Técnica da Brastemp Con-
sul e Electrolux. Conserta-
mos máquinas de lavar, ge-
ladeiras e ar condicionado. 
Para mais informações en-
tra em contato (67) 99233-
3845.WhatsApp.   

ELECRUZ SOLUÇÕES 
EM ELÉTRICA RESI-

DENCIAL
Instalação: sistema de 
geração de energia solar, 
padrão de entrada, quadro 
de distribuição, ventilador 
de teto, luminárias... Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99352-8312 Mauricio

EMERSON DEDETI-
ZAÇÃO 

Acabe hoje mesmo com 
as pragas e insetos pe-
çonhentos, serviços a 
partir de R$70, Aceitamos 
todos os tipos de Car-
tões. (67)99300-9604 
(67)99287-2054 FALAR 
COM EMERSON

JANAILSON PINTOR
Serviço profissional de 
pintura de portões, grades, 
janelas e esquadrias metáli-
cas, texturas, grafiato, tinta 
rolada e envernizamento, 
com ótimos preços e Qua-
lidade. Orçamento sem 
compromisso Ligação e 
Whatsapp (67) 98188-
3085

J.A CONSTRUTORA
Trabalhamos com serviços 
da construção do básico 
ao acabamento, pisos e 
revestimentos. Orçamento 
sem compromisso. Email: 
jadautoconstrutora@gmail.
com José Adauto dos San-
tos Ligação e Whatsapp 
(67) 98176-4598

AÇO FORTE
Trabalhamos com fabri-
cação, montagem e des-
montagem de estrutura 
metálica; galpão, garagem, 
varanda, pergolado entre 
outros serviços. Solicite 
orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99231-0897/ (67) 
99836-4671 

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 

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. Fone: 
99293-9797 Walter Moy-
ses. ( whatsapp).

GR SERVIÇOS EM 
GERAL

Trabalhamos com cons-
trução, reformas, pinturas, 
elétrica residencial e hi-
dráulica. Aceitamos car-
tões de Débito e Crédito. 
Ligue e faça seu orçamento 
Ligação e Whatsapp  (67) 
99953-8658 Genivaldo 

ANTIGUIDADES & 
COLEÇÕES

Compra, venda e troca de 
peças antigas, moedas, 
cédulas, cristais, metais, 
rádios antigos e porcelana. 
Endereço: Rua Sílvio de 
Andrade, 645 Vila Planalto 
Ligação e Whatsapp (67) 
99204-3336

CHAVES MASSAGISTA 
FINS ESTÉTICOS

Relaxante, Drenagem lin-
fática, modeladora, com 
Bambu e com Pantalas. 
R$ 40,00 (50 minutos), R$ 
120,00 (1 hora e 50 minu-
tos). Atendimento a partir 
das 18:00 horas em seu 
domicílio. Ligação e What-
sapp (67) 98163-6667 

MONTADOR DE MÓVEIS 
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral, 
Suporte para TV, Armários 
de cozinha, Painéis e entre 
outros. Aceitamos Cartão 
de Débito e Crédito, Orça-
mento sem Compromisso: 
(67)99333-3144 William

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

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

AZULZINHO AUTO 
FOSSAS

Oferecemos serviços de 
sucção, esgotamento de 
fossas séptica, desentupi-
mento de redes de esgoto 
em geral e limpeza de cai-
xas de gordura. Telefones 
para Contato (67) 3355-
7039/ (67) 99268-0631/ 
(67) 99915-4659

HM MÓVEIS PLANE-
JADOS

Trabalhamos com móveis 
planejados, realizando 
sonhos para você, Faça 
um orçamento conos-
co: (67)99146-4401 
(67)99861-5485

HF DECORAÇÕES
Trabalhamos com Projetos, 
Execução Drywall, forros, 
paredes, sancas, persianas 
e limpeza de persianas. 
Orçamento sem compro-
misso Email: hfdecoraco-
es@huol.com.br Ligação 
e Whatsapp (67) 99232-
1809 Henrique

GDL-REFRIGERAÇÃO
Assistência técnica em: 
freezer, geladeira, balcão 
de carne, bebedouro, ar-
-condicionado, câmeras 
frias, limpeza de sistema de 
refrigeração e manutenção 
preventiva. Ligação e What-
sapp (67) 99271-0774 
Gleydson

SERRALHERIA POPU-
LAR

Fazemos portão de eleva-
ção, portas, janelas, alam-
brados e consertos em 
geral. Aceitamos todos os 
cartões de Crédito. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99105-2405 Agnaldo

ARTE PINTURAS 
Pinturas em geral de obras . 
F 99237-5996.

ÓCULOS DE EXCELÊN-
CIA 12X SEM JUROS

Centro Ótico, estamos no 
ramo a 28 anos, atendendo 
com excelência, agora em 
12x sem juros no cartão. 
Rua; Maracaju, 830 Centro 
(67)3028-5118

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 

SÃO CRISTOVAM 
MUDANÇAS

Mudanças locais, Interes-
tadual e Internacional. (67) 
3341-2323 / 3341-7474 
(67) 99276-5877

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

PINT BEM PINTURAS
Pinturas residencial e co-
mercial, fazemos vários 
tipos de pinturas inclusive 
decoração em parede, cris-
talino, marmorato, granelli, 
grafiato e textura.  Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99233-5277 Leonard Vieira 
(67) 98448-4464

MG CALHAS
Faça seu orçamento sem 
compromisso,  Atendemos 
em toda Campo Grande 
e Regiões. Parcelamos 
em até 3 vezes no cartão. 
(67)99233-4302

ACTIVE GÁS
Gás na promoção por ape-
nas R$ 73,99. Atendemos 
toda região de Campo 
Grande/MS. Trabalhamos 
com responsabilidade e 
respeito a você cliente ami-
go. Disque Gás(67) 99328-
0505 

REFORMAS & REPAROS 
EM GERAL 

Trabalho como pedreiro, 
Pintor, Encanador e Azule-
jista. Atendimentos todos 
os dias e feriados. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99154-2053/ (67) 99274-
1482 Júlio Cesar

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 

IGREJA PENTECOSTAL 
MINISTÉRIO A.D.I 
PENTECOSTAL(R)

Projeto A.D.I Pentecostal 
conta com a sua ajuda. 
Necessitamos da sua aju-
da para adquirir o terreno 
para a futura Igreja e para o 
futuro projeto. Conta: 8685-
4, Ope: 013 Agência: 3657 
Pr. Juliano Alexandre (67) 
98442-9829/ (67) 99125-
9792

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

FICIAL
Comercializa sêmen bovino 
e insumos. (67) 3044-7993 
(67) 99981-9789

RANCHO AGROPET
Entregas para toda ci-
dade! Rações, erva de 
tereré, acessórios, me-
dicamentos. Tudo para o 
seu pet! (67)992056393 
(67)996178694 @rancho-
agropet 

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

Quem ainda não teve e 
enquanto não tiver acesso 
à vacina pode se prevenir 
contra todos os tipos de 
coronavírus (Covid-19, 
chikungunya, H1N1, zika, 
dengue, etc.) com remédio 
de eficácia (90%) provada 
cientificamente randomiza-
da, conforme o site: www.
laurohenchen.com.br

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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

PROF. KARLOS
Tarólogo sensitivo, orien-
tador espiritual, ótimas 
previsões. Sigilo absoluto. 
Jogam - se cartas de tarô. 
Cons. R$ 30. Rua Vas-
concelos Fernandes, 703. 
Esq. Ant M. Coelho. Fone: 
9.8116-3003/ 9.8165-
9057.
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