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MS eleva arrecadação de impostos, 
que supera R$ 7,8 bi no semestre

MS no Japão: 
Das areias para 

a ‘telinha’

MAIS FRIO

Audiência pública 
do aterro sanitário 

acontece hoje

PARANORMAL 
PANIC: História em 

quadrinhos com novo
formato de webcomic

Podemos sonda 
juiz Odilon para 
governo em 2022

Polícia Militar 
Rodoviária 

recebe nova base 

Mato Grosso do Sul apre-
sentou incremento nominal de 
23,95% (R$ 1,5 bilhão a mais) 
na arrecadação de impostos 
no primeiro semestre deste 
ano, em relação ao mesmo 
período de 2020. O maior 

destaque ficou para o ICMS 
(Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços) de transportes inte-
restadual e intermunicipal e 
de comunicação, que teve alta 
de 22,21% ou, em números 

absolutos, de R$ 1,354 bilhão. 
Os dados foram obtidos junto 
ao Conselho Nacional de Polí-
tica Fazendária (Confaz), do 
Ministério da Economia. No 
primeiro semestre de 2021 
foram arrecadados R$ 7,868 

bilhões de impostos esta-
duais, sendo que apenas o 
ICMS foi responsável por R$ 
6,5 bilhões (82,39%).

Já na segunda posição, 
ficou o IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 

Automotores) com 8,5% do 
total (R$ 669 milhões) do que 
foi arrecadado. Já outros im-
postos representaram a par-
cela de 7,4% (R$ 554 milhões).  
A energia elétrica ajudou no 
bom resultado. Página A7
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O especial do O Estado  
sobre atletas olímpicos e 

paralímpicos de MS que es-
tarão em Tóquio 2021 traz a 
história de Talita Antunes. 
A atleta do vôlei de praia, 

natural de Aquidauana, co-
menta sobre a nova experi-

ência que vai viver neste ano. 
Ela será comentarista dos 

canais SporTV e torcerá ao 
vivo, junto com o público bra-
sileiro, por medalhas. Página B2

A Prefeitura de Campo 
Grande realiza nesta 

terça-feira (20) a audi-
ência pública e on-line 
para a discussão sobre 
a implantação do novo 
aterro sanitário na MS-

455. Página A5

Paranormal Panic nasceu 
nos tempos da faculdade de 
Artes, onde a corumbaense 
Milena Zarate e o paraense 

Moaccyr Kalley Pinheiro 
Costa se conheceram. A obra 
mostra que o cenário dos qua-
drinhos do Estado está cada 
vez mais consolidado. Página C1

Sergio Murilo, pre-
sidente regional do Po-

demos, confirma que sigla 
“namora” Odilon de Oli-

veira. O juiz aposentado se 
diz pré-candidato. Página A3

Localizada no muni-
cípio de Chapadão do Sul, 

a nova base da Polícia 
Militar Rodoviária, com 
investimentos de R$ 2,5 

milhões, vai impulsionar a 
segurança dos moradores 

da região. Página A6

Apesar do medo e 
do receio em retomar a 
modalidade de ensino 
presencial sem que as 
equipes estejam 100% 

imunizadas, professores 
da Rede Municipal de 

Ensino retornaram ontem 
(19) para começar as 

preparações para a volta 
presencial dos alunos, 

prevista para o dia 26 de 
julho. Além disso, após o 

recesso escolar, os alunos 
já começaram, nessa se-

gunda-feira (19), o ensino 
na modalidade remota. 

Na Escola Municipal 
Professor Vanderlei Rosa 

de Oliveira, no Parque 
Novos Estados, em 

Campo Grande, os pro-
fessores participaram da 
acolhida de boas-vindas, 
que contou com teatro e 

oficinas. Página A5

Mato Grosso do Sul 
começou a semana rece-
bendo um novo lote com 
mais de 100 mil doses de 
vacinas contra a COVID-

19. Conforme o secretário 
estadual de Saúde, Ge-

raldo Resende, o Estado 
está no caminho para ser 
o primeiro do país em al-

cançar a chamada imuni-
dade coletiva. Além disso, 

destacou que as trata-
tivas para o começo da 

segunda campanha de va-
cinação contra a doença 
estão prestes a começar 
para que as ações sejam 
desenvolvidas em janeiro 

de 2022. Página A6

Chegada de massa de ar polar ao Es-
tado derrubou as temperaturas. O me-
teorologista Natálio Abrahão afirmou 
que desta vez o frio será ainda mais 

forte que o último, registrado há cerca 
de um mês. Segundo ele, a próxima 

quarta-feira (21) será o dia com tempe-
ratura mais baixa. Página A6

Professores se preparam 
para aulas presenciais

Governo diz que vai iniciar 
campanha contra coronavírus 

em janeiro de 2022

POPULAÇÃO GERAL DE MS

PORCENTUAL DE VACINADOS

DOSES ENVIADAS

DOSES APLICADAS

54,48%

2.173.950

Fonte: Vacinômetro-MS até 19/07/2021

PORCENTUAL DE IMUNIZADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

32,52%

Vacinômetro

Mato Grosso do Sul
COVID-19

2.809.394

2.124.458

Divulgação

ICMS da energia elétrica e dos combustíveis ajudaram a puxar a receita

Nilson Figueiredo

Reprodução/Youtube

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande   8º        23º
Dourados   6º        21º
Corumbá 12º        25º
Ponta Porã   5º        19º
Três Lagoas   6º        24º

Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo

ARTES

ESPORTES
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Editorial

Vários especialistas em TI já 
provaram que as urnas são 
violáveis. Em vários eventos nos EUA 
ficou comprovada a violabilidade 
das urnas. Um grande especialista, 
Diego Aranha, professor da Unicamp, 
já deu várias entrevistas provando 
que as urnas não são confiáveis

Em defesa do voto impresso auditável

A presença dos militares na política
Landes Pereira

Dr. Aldo P. Sousa

Na última semana pipocou pela grande 
imprensa um texto que, percebia-se, 
partiu de alta patente militar: “As 

Forças Armadas não aceitarão qualquer 
ataque leviano às instituições que defendem 
a democracia e a liberdade do povo bra-
sileiro”. Seria do marechal Mascarenhas 
de Moraes ameaçando os nazifascistas do 
eixo? Ou seria um aviso do marechal Castelo 
Branco frente às ameaças do comunismo 
internacional?

Não era nada disso, tratava-se apenas 
de uma nota do ministro da Defesa, em con-
junto com os três comandantes militares, 
em resposta à ousadia (leviandade?) do 
senador Omar Aziz, presidente de uma CPI 
do Senado, ter decretado a prisão de um 
ex-sargento da Aeronáutica denunciado 
por corrupção na tentativa de aquisição 
de vacinas contra a COVID (uma irrisória 
propina no valor de US$ 400 milhões). O 
acusador, um cabo da PM de Minas Gerais, 
que também citou dois tenentes-coronéis 
(Marcelo Blanco e Alex Lial Marinho), três 
coronéis (Antônio Élcio Franco, Alexandre 
M. Cerqueira e Marcelo Bento Pires), todos 
da reserva do Exército, e um general três 
estrelas da ativa (Eduardo Pazuello).

O palco da opereta bufa foi o Ministério da 
Saúde comandado pelo general três estrelas 

e 28 fardados, nenhum com formação na 
área da saúde, que assumiram a instituição. 
Além dos fardados aparecem pastores evan-
gélicos, parlamentares e empresários. O 
Planalto, rapidamente, negou a existência 
de corrupção, apesar das denúncias de um 
deputado federal e de funcionários do minis-
tério, além das evidências.

Afinal o que disse o presidente da CPI da 
COVID que tanto irritou os generais quatro 
estrelas que comandam as Forças Armadas? 
O senador Omar Aziz disse que há muito 
tempo “não via membros do lado podre das 
Forças Armadas envolvidos com falcatruas 
do governo”. Mais tarde o Senador fez es-
clarecimentos que considerou necessário e 
elogiou vários generais pelos bons serviços 
prestados à Pátria Amada.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 
minimizou a nota oficial dos generais (mi-
nistro da Defesa e comandantes do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica) e deu um 
puxão de orelhas nos senadores. Depois, 
sob protesto de Aziz e membros da CPI, 
pressionado por seus pares, fez uma suave 
“declaração de repúdio”, quase pedindo 
desculpas aos fardados.

Tudo parecia estar esclarecido quando 
um militante político, Carlos Almeida Bap-
tista, comandante da Aeronáutica, em entre-

vista ao “O Globo”, declarou: “Como escrevi 
no meu artigo para a Crusoé, não haverá 
golpe, porque inexistem as condições usuais 
para tanto: apoio de boa parte da população, 
em especial da classe média, da imprensa 
e do Congresso, além da disposição dos 
generais que realmente importam. Não há 
questão militar coisa nenhuma, só caso de 
polícia, que é o suposto envolvimento de far-
dados do governo em esquemas de compras 
de vacinas pelo Ministério da Saúde”. 

Se existissem as condições usuais, ha-
veria golpe? O que diria o marechal-do-ar 
Eduardo Gomes a respeito da bravata do 
tenente-brigadeiro-do-ar? O general Pa-
zuello e o coronel Élcio foram removidos 
para o Palácio do Planalto, mas já estavam 
atolados no escândalo.

Bruno Boghossian, ao comentar que al-
guns generais demonstram receio de que 
seus homens se envolvam com policiais 
corruptos, milicianos e traficantes caso par-
ticipem de ocupações prolongadas em favelas 
dominadas pelo crime organizado, diz: “Os 
generais sabem que uma farda não torna nin-
guém automaticamente honesto”. O general 
Eduardo Villas Bôas, quando comandante do 
Exército, declarou ao jornal “O Estado de S. 
Paulo”: “Há preocupação de contaminação 
das tropas e, por isso, queremos evitar o uso 

A constituição diz que o poder emana 
do povo. Também diz que somos 
uma democracia. A transparência no 

processo eleitoral deve ser um dos pilares 
dessa democracia. Mas parece que o senhor 
Barroso, presidente do TSE,  não aprendeu 
e não coaduna com essa verdade. Ele está 
numa campanha ferrenha para impedir 
que haja o voto impresso. Repete sempre 
a mesma cantilena de que “voto impresso 
é um retrocesso”. Ele passa a ideia de que 
voto impresso é a volta ao voto em cédula de 
papel. Isso se chama sofisma. 

Ele já disse que não tem dinheiro pra fazer 
a impressora dos votos. Em junho o Ministro 
da Economia Paulo Guedes, já liberou verba 
suficiente para essa finalidade. O Brasil 
agora tem mais dinheiro. A quadrilha pe-
tista foi deposta. Depois afirmou que o voto 
impresso revelaria em quem o eleitor votou. 
Mais uma mentira. O voto impresso cai em 
uma urna automaticamente e não tem con-
tato humano. 

Ele será retirado da urna se houver con-
testação nas totalizações. O Brasil informado 
não cai nessas falsas narrativas. Existe um 
plano em curso para destituir o atual Presi-
dente. Esse plano começou com declaração 
de incompetência da 13ª vara de Curitiba 

para julgar o maior saqueador dos cofres 
públicos do Brasil. O resultado foi a anulação 
das condenações da “alma mais honesta 
desse país”. Interessante é que os processos 
não foram anulados ou as provas desqualifi-
cadas. As provas são robustas, insofismáveis 
e incontestáveis. Então a saída para o plano 
de poder seria a incompetência da vara de 
Curitiba. Após esse o próximo passo seria 
tornar o juiz Sergio Moro parcial e com isso 
todos os processos contra o dependente al-
coólico que o referido juiz conduziu seriam 
anulados voltando à estaca zero. 

Mas o STF e o TSE sabem que o atual 
presidente tem o povo ao seu lado. Sabe-
dores desse fenômeno, o qual não se pode 
negar ou subjugar, a saída é fazer as urnas 
dizerem o que eles querem e não o que o 
povo quer. Os únicos discursos que sobre os 
quais sr Barroso se fundamenta, aliás muito 
subjetivos, para não concordar com o voto 
impresso auditável é que as urnas não podem 
ser violadas e que o TSE é uma instituição 
acima de qualquer suspeita(sqn). Ao longo 
desse processo, vários especialistas em TI 
já provaram que as urnas são violáveis. Em 
vários eventos nos EUA ficou comprovada a 
violabilidade das urnas. Um grande especia-
lista, Diego Aranha professor da Unicamp, já 

Psicanalista clínico, graduado em Teologia, 
Educação e pós-graduando em Neuropsicologia. 
Fone: 67.98223.9889| @aldosousapsicanalise          

Economista e professor universitário com doutorado.

frequente das Forças Armadas”.
Os comandantes militares, apesar da pre-

ocupação, não evitaram que os fardados, ao 
que parece, fossem contaminados pela máfia 
que atua no Ministério da Saúde e periferia 
do governo. Mas nem tudo está perdido, 
segundo o professor José Luís Fiori: “A 
experiência lamentável de nossos militares 
pode ter uma consequência positiva, a de 
devolvê-los às suas funções de Estado, longe 
do governo”.

deu várias entrevistas provando que as urnas 
não são confiáveis. Dois detalhes que depõem 
contra os defensores das urnas sem o voto 
auditável: 1º) que elas são da 1ª geração e 
o mundo dos sufrágios já está na 3ª e 2º) 
apenas dois países, Bangladesh e Butão, 
ambos localizados na Ásia, não usam o voto 
impresso auditável. 

Junto com a manipulação das urnas 
temos as pesquisas altamente confiáveis que 
sempre dizem que o Presidente Bolsonaro 
perde para todos os candidatos, incluindo 
Huck, que já abandonou a disputa, e Ha-

Entre janeiro e maio de 2021, o Brasil 
arrecadou R$ 280,24 bilhões com 
tributos estaduais. Só de ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços) foram arreca-
dados R$ 227,68 bilhões, 14,3% a mais 
que no mesmo período de 2020. Mesmo 
com o aumento na arrecadação o cenário 
exige a necessidade de o Brasil fazer a 
reforma tributária, tão reclamada pelos 
empresários do país. 

O empresariado carrega uma carga nas 
costas muito pesada, dificultando a sua 
concorrência internacional. É uma perda 
de tempo enorme, é um desgaste com con-
tadores e advogados tributaristas. E com 

isso (a falta dessa) reforma inibe o Brasil de 
um crescimento e o torna um país pesado 
para os negócios

Os custos tributários no Brasil são muito 

altos para pouco retorno em serviços pú-
blicos. O que se reclama é que pagamos 
um alto imposto e não temos serviço de 
educação, saúde, segurança pública e ou-
tros elementos e direitos sociais essenciais 
para o cidadão. O atual sistema tributário 
brasileiro continua sendo um dos responsá-
veis pela baixa competitividade do país, pelo 
quadro de estagnação da economia e perda 
da posição relativa da indústria no PIB (Pro-
duto Interno Bruto) nacional. O relatório 
Desempenho Industrial, da Fiems, aponta 
que, entre os anos de 2009 e 2018, o PIB da 
indústria sul-mato-grossense cresceu 13,2% 
ao ano, saindo de R$ 6,2 bilhões (2009) para 
R$ 21,4 bilhões (2018). O valor estimado 

para 2021 é de R$ 26,3 bilhões, sendo que a 
indústria representa 22% desse total.

Infelizmente a indústria nacional vem 
sendo atropelada por uma concorrência 
fortíssima do mercado internacional, parti-
cularmente da China. Pagando uma carga 
tributária anormal como essa, além da 
dificuldade da compra de modernização 
dos equipamentos industriais, dos meios 
de produção mais pesados, caros e difíceis, 
do “impostômetro” muito elevado, não dava 
para a indústria nacional concorrer. Com 
essa reforma vindo, dará condição para 
o empresariado brasileiro fazer investi-
mentos nas suas indústrias, exportar e con-
correr com igual nível com os outros países. 

Reforma tributária 

isso (a falta dessa) reforma inibe o Brasil de 

O que se reclama é que 
pagamos um alto imposto 

e não temos serviço de 
educação, saúde, segu-

rança pública e outros ele-
mentos e direitos sociais 

essenciais para o cidadão.

OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
 80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim

ATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050       A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

Os artigos assinados publicados neste espaço são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

“Municípios de fronteira já 
percebem redução de casos de 
COVID após vacinação” “Municípios de fronteira já percebem 

redução de casos de COVID após vacinação”
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ddad. Eis a equação perfeita para se eleger 
um delinquente: urnas sem credibilidade + 
pesquisas arranjadas = eleição de quem 
o TSE quiser e ele não quer o Capitão.  A 
pergunta que não quer calar é: se as urnas 
são invioláveis por que o temor de se ter os 
votos impressos auditáveis?
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MDB reunido  

A senadora Simone Tebet, que é cotada como pré-candidata 
à Presidência da República por parte do MDB, esteve em reu-
nião com o ex-presidente Michel Temer, presidente nacional 
do partido deputado Baleia Rossi, ex-ministro Carlos Marun 
e o marido, deputado estadual Eduardo Rocha. O encontro já 
sinaliza tratativas para as eleições 2022. Marun postou fotos 
e falou do encontro em um grupo de WhatsApp. “Participei há 
pouco de reunião. Em pauta a situação política nacional e o 
papel do MDB nas próximas eleições!”, disse Marun.

Policlínica em Costa Rica
 A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) visitou, no último 

sábado (17), a cidade de Costa Rica para entregar o Portal de 
Entrada construído com emenda parlamentar da sua autoria no 
valor de R$ 490 mil e, durante reunião com o prefeito Cléverson 
Alves dos Santos (PP) e vereadores do município, anunciou 
apoio para viabilizar recursos para a construção de uma poli-
clínica de neurologia infantil a fim de atender as crianças com 
autismo da região. “Essa policlínica vai atender, principalmente, 
as crianças com autismo de Costa Rica e também dos municí-
pios próximos, incluindo cidades dos estados vizinhos de Mato 
Grosso e Goiás. Por isso faço questão de colaborar com a viabi-
lização desse projeto da prefeitura municipal”, declarou.

Informações de contratos
O deputado estadual Capitão Contar (PSL) solicita informa-

ções sobre contratos realizados pela Prefeitura de Ladário em 
quatro requerimentos. O parlamentar quer saber a situação 
atual do contrato, se os serviços contratados foram prestados, 
qual o percentual de execução, a existência de termo aditivo 
ou contrato, com cópia dos documentos. “Recebemos muitas 
demandas da população de Ladário, todos os requerimentos 
solicitam informações que não foram divulgadas ou no portal 
da transparência. É nosso dever acompanhar e fiscalizar 
todas essas ações, garantindo sempre a transparência na utili-
zação dos recursos públicos.”  

Andrea Cruz

Bastidores
Política

Magistrado que perdeu a última eleição garante que é pré-candidato

Podemos cogita alianças e juiz 
Odilon para governo em 2022

Vereador Dr. Victor 
Rocha enaltece 
trabalho humanizado 
no Hospital 
Universitário
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Reprodução

Evelyn Mendonça

Andrea Cruz

O Podemos de Mato Grosso 
do Sul busca alianças com 
partidos como MDB, PSL e Re-
publicanos e chega a cogitar 
a entrada do juiz aposentado 
Odilon de Oliveira para con-
correr à majoritária. O presi-
dente regional, Sergio Murilo, 
afirmou durante entrevista à 
Rádio Hora que Odilon tem 
uma relação boa com a sigla.

O presidente revelou ainda 
que era para o juiz Odilon ser 
o dirigente majoritário do 
partido, mas, em virtude da 
derrota que sofreu nas elei-
ções em 2018, não aceitou o 
comando. “Nós temos uma 
relação de apoio com ele 
[Odilon] e entendemos que 
ele pode ser um candidato 
do Podemos, assim como o 
MDB e PSL, que podem estar 
fazendo uma discussão co-
nosco para a eleição do go-
verno do Estado.”

Murilo reiterou que o Po-
demos cresceu muito em Mato 
Grosso do Sul e que, agora, 
possui 36 vereadores e 3 pre-
feitos. Sérgio Murilo explica 
que a sigla busca construir 
alianças partidárias para o 
próximo ano.

“Até abril do ano que vem, 
nós vamos nos juntar politica-
mente para discutir o protago-
nismo de 2022, mas sabemos 
que teremos uma conjuntura 

O vereador Dr. Victor Rocha 
(PP) homenageou com uma 
Moção de Congratulações os 
profissionais envolvidos no 
projeto “Visita na Janela”, 
que faz um trabalho de aco-
lhimento no Hospital Univer-
sitário Maria Aparecida Pe-
drossian com os pacientes da 
COVID-19 e seus familiares.

Por meio do projeto, a 
equipe possibilita que os pa-
cientes tenham contato com 
seus familiares, seja pelo vidro 
da sala ou por videochamada. 
É uma iniciativa da Comissão 
de Humanização Hospitalar e 
do Grupo de Trabalho de es-
treitamento e interação entre 
pacientes, familiares e equipe 
multidisciplinar.

O projeto é conduzido pelo 
professor Edilson dos Reis, 
conhecido como capelão Reis, 
e conta com os demais profis-
sionais: enfermeira Daiana 
Terra Nacer, terapeuta ocu-
pacional Janaina Siman Naki, 
assistente social Raphaela Re-
ceputi da Silva, médico inten-

sivista Jean Charles Monteiro 
Salgado e enfermeiro José 
Wellington Cunha Nunes.

“Iniciamos esse projeto em 
julho de 2020 quando abrimos 
o CTI COVID. Com a necessi-
dade de passarmos informa-
ções para os familiares, sen-
tíamos que apenas de boletim 
médico, não era uma forma 
humana, então viabilizamos a 
criação de um grupo respon-
sável por fazer essa visita”, 
explica José Wellington.

O enfermeiro destaca ainda 
que atualmente, além de a 
família ver o paciente e con-
versar, tem informações sobre 
o quadro geral do paciente, 
sendo confortado e atendido 
de uma forma humanizada. 
“Há momentos de muita 
emoção, choramos, trocamos 
palavras afetuosas e de ca-
rinho, recebemos e passamos 
energia positiva, acolhemos, 
cuidamos com compaixão de 
cada pessoa pois acreditamos 
no SUS de qualidade e da 
forma mais humana possível.”

“Gostaria de dedicar esta 
homenagem ao trabalho que 
está sendo desenvolvido no 
Hospital Universitário Maria 
Aparecida Pedrossian, aos 
profissionais envolvidos no 
projeto pelo brilhante trabalho 
de acolhimento. Equipe mul-
tiprofissional que é liderada 
pelo professor Edilson dos 
Reis, e desempenha excelente 
trabalho com pacientes com 
COVID, possibilitando contato 
através de um vidro e por 
vídeo chamada com seus fa-
miliares.”

E reforça a importância 
do projeto executado no âm-
bito do Hospital Universitário 
Maria Aparecida Pedros-
sian: “São duas moções de 
Congratulação, uma direcio-
nada ao senhor Edilson dos 
Reis e outra ao enfermeiro 
Wellington Cunha. Em nome 
dos dois, as congratulações a 
todos servidores envolvidos no 
brilhante trabalho no Hospital 
Universitário Maria Apare-
cida Pedrossian”.

Sergio Murilo concedeu 
entrevista na Rádio 
Hora, onde falou sobre 
metas do Podemos

de partidos, como o PSL, Re-
publicanos, Podemos e MDB. 
A partir daí, conseguimos 
garantir e dizer para a po-
pulação que não haverá WO, 
como houve na eleição para 
prefeitura de Campo Grande 

em 2020.” 

Odilon é pré-candidato
Ao jornal O Estado, o juiz 

aposentado Odilon de Oliveira 
afirmou que visa concorrer a 
governo nas eleições em 2022, 

mas que ainda mantém con-
versas com diversos partidos. 
Ele tem preferência por siglas 
de direita e afirma que até 
novembro irá bater o martelo. 
“A gente vem conversando 
com várias outras pessoas 
[além do Podemos] que vão 
ter influências nas eleições. 
Não firmei compromisso com 
ninguém e ainda estou dialo-
gando. Eu sou pré-candidato 
a governo. Quero buscar o 
apoio de todas as pessoas, 
seja de partido de esquerda 
ou de direita.”

Odilon afirmou que pre-
tende se filiar a uma sigla que 
se baseie em desenvolvimento 
do Estado e melhores condi-
ções de vida às pessoas. Para 
ele, características como ho-
nestidade são fundamentais 
para escolher um partido. 

Podemos quer Rose
Ainda sobre o Podemos, 

o presidente regional voltou 
a dizer na Rádio Hora que 
torce para a entrada  da de-
putada Rose Modesto (PSDB) 
no partido. É necessária a 
abertura de janela partidária 
para haver a regular mu-
dança. No entanto, Sergio 
Murilo deixou claro que o 
Podemos lança candidato a 
governo mesmo sem a par-
lamentar, dando a entender 
que o quadro está sendo 
estrategicamente planejado. 

Victor Rocha homenageia equipe do HU 
por acolhimento a pacientes da COVID
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Evair Mello (PP-ES), vice-líder do governo Jair Bolsonaro na 
Câmara, sobre a chance de aprovar a reforma administrativa

As manifestações de rua e os vexames 
da CPI não vão conseguir desestabilizar 
a base do governo na Câmara

Confusão
A decisão de Alexandre de Moraes de recolocar o delegado 

Felipe Leal no comando da investigação sobre interferência 
de Jair Bolsonaro na Polícia Federal gerou um imbróglio no 
órgão. Leal deixou o caso em abril, quando foi trocado de 
cargo em meio a um desentendimento com a atual direção da 
PF. O ato do ministro do STF foi lido por quem acompanha a 
apuração como indicativo de que a então linha investigativa 
deve ser continuada. Leal propôs novas diligências antes de 
sair.

Olho 
A apuração está paralisada desde setembro de 2020 

no STF, que precisa decidir o formato do depoimento de 
Bolsonaro. Leal era chefe da área que investiga políticos com 
foro. Ele saiu após afirmar ao Supremo que não era possível 
confirmar a autenticidade das mensagens da Vaza Jato, 
abrindo a primeira crise da gestão de Paulo Maiurino.

Longe 
 Leal agora está em um cargo na Academia Nacional de 

Polícia, onde não há inquéritos. Ele não tem equipe no local, 
por exemplo, para análise de documentos. Desde sua abertura, 
a investigação sobre interferência sempre foi conduzida por 
uma equipe de delegados, nunca por um só.

Bye
 Desde a mudança de diretoria, houve uma debandada 

nesse setor de inquéritos especiais, que é um dos mais 
sensíveis do órgão – cinco delegados deixaram o grupo. 
Nos bastidores, as saídas foram atribuídas a desconfortos 
com a nova gestão. Todos que participaram da apuração da 
interferência foram embora.

Meu 
Após as baixas, a nova direção da PF começou a 

recrutar delegados de sua confiança para repor a área. O 
primeiro a chegar foi Willian Tito. Assim que se apresentou, 
ficou incumbido de dois importantes casos, o da suposta 
prevaricação de Bolsonaro na compra da Covaxin e um dos 
inquéritos de Ricardo Salles.

Fim da lista
 Os gastos do governo federal em políticas públicas voltadas 

à infância caíram 33% no primeiro semestre de 2021 em 
relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Inesc 
(Instituto de Estudos Socioeconômicos).

Cai 
O total executado pela administração Bolsonaro na área foi 

de R$ 166 milhões no primeiro semestre deste ano, contra R$ 
220 milhões do de 2020.

Menos 
 Os dados relativos a investimentos na saúde das crianças 

são ainda piores: apenas 2,6% do orçamento foi executado até 
junho último.

Firme 
Integrantes do PSD indicam a concretização da ida 

de Geraldo Alckmin (PSDB-SP) para o partido como 
imprescindível para Gilberto Kassab tirar do papel o ensaio 
pela candidatura presidencial do senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG).

Forte 
Parlamentares dizem que o ex-governador de São Paulo 

fortalece a sigla no maior colégio eleitoral e consolida 
estrutura com palanques nos principais estados. A conta feita 
é a de que o PSD está forte em locais chaves como Bahia, Rio, 
Minas, Paraná e, caso Alckmin confirme, SP.

Alto lá 
O mundo político não acredita na possibilidade de uma 

terceira via, no entanto.

Calma aí 
 O plano do secretário especial de Aquicultura e Pesca, 

Jorge Seif Junior, de ser candidato a senador por Santa 
Catarina com o apoio de Jair Bolsonaro ainda não está 
consolidado.

Disputa 
 Parlamentares governistas ainda acreditam que o 

empresário Luciano Hang, da Havan, concorrerá ao Senado 
em 2022. Com isso, o caminho de Seif seria tentar um assento 
na Câmara. O secretário da Pesca é muito próximo da família 
presidencial e chegou a ser apelidado de filho 06.

Venha 
 O deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) tem sido procurado 

por partidos de centro-direita para concorrer a governador 
do Espírito Santo em 2022. O PSD, o DEM e o PSDB falam 
em filiar o parlamentar e acreditam que ele pode representar 
uma terceira via contra Renato Casagrande (PSB) e um 
bolsonarista.

Eleições 2022

COVID Candidatura

Outras frentes buscam alternativas de terceira via para a disputa

MDB quer lançar Simone Tebet 
pré-candidata à Presidência

Bolsonaro cogita desistir de 
reeleição sem voto impresso

CPI fez no dia 15 a 
última reunião antes 
do início do recesso

Pedro França/Agência Senado

Leopoldo Silva/Agência Senado

Agência Senado

O presidente e o vice-presi-
dente da CPI da Pandemia – os 
senadores Omar Aziz (PSD-
-AM) e Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), respectivamente  – 
estão organizando as ações do 
colegiado que serão retomadas 
em agosto, logo após o fim do 
recesso parlamentar consti-
tucional. Além da criação de 
núcleos para o tratamento de 
temas, como o que vai tratar 
das empresas que interme-
deiam a aquisição de vacinas, 
os senadores pretendem se 
debruçar sobre os impactos 
das notícias falsas (fake news) 
no agravamento da epidemia 
de coronavírus. 

As informações foram 

transmitidas por Aziz e Ran-
dolfe por meio das redes so-
ciais, no fim de semana. O 
presidente da comissão in-
formou que o planejamento 
prosseguirá ao longo dessa se-
gunda-feira (19). Já Randolfe 
adiantou que a CPI também 
vai se dedicar em agosto a 
investigações sobre os negó-
cios e interesses envolvendo a 
empresa de logística VTCLog. 
Os parlamentares suspeitam 
de contratos firmados entre 
ela, o Ministério da Saúde e a 
Precisa Medicamentos. 

O vice-presidente detalhou 
ainda que está prevista para 
acontecer entre os dias 26 
e 29 de julho uma reunião 
virtual entre integrantes da 
CPI e juristas. 

Alberto Gonçalves

Um dia após deixar o hos-
pital em São Paulo, o presi-
dente Jair Bolsonaro insinuou 
ontem (19) que pode desistir 
da candidatura à reeleição em 
2022 caso não seja aprovada 
no Congresso a impressão dos 
votos das urnas eletrônicas.

Em um discurso já recor-
rente, o presidente afirmou 
aos apoiadores, em frente 
do Palácio da Alvorada, que 
“eleição sem voto auditável não 
é eleição, é fraude”.

Bolsonaro disse ainda que 
os votos das urnas eletrônicas 
serão auditados dentro do 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral), “de forma secreta”e 
“pelas mesmas pessoas que li-
beraram o Lula [ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva] e o 
tornaram elegível”.

Na realidade, todos as fases 
da votação, segundo o TSE, são 
auditáveis e podem ser acom-
panhadas por integrantes dos 
partidos políticos do país. 

“Olha, eu entrego a faixa 
para qualquer um, se eu dis-
putar eleição...”, deixou no 
ar Bolsonaro. “Agora, parti-

cipar dessa eleição com essa 
urna eletrônica...”, completou, 
dando a entender que pode não 
concorrer à reeleição se não 
houver a mudança. 

A declaração é um recuo 
em relação ao que disse no 
dia 9 de julho, quando de-
clarou que, se não houvesse a 
impressão dos votos, poderia 
não haver eleição em 2022. 

O chefe do Executivo foi 
além na análise. De acordo com 
ele, o presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, interferiu no 
Poder Legislativo para barrar 
o voto impresso no Congresso. 

“O Barroso foi para dentro 
do Parlamento fazer reu-
nião com os congressistas. E 
acabou a reunião, o que vários 
líderes fizeram? Trocaram 
os parlamentares pra votar 
contra o parecer do deputado 
Filipe Barros [PSL-PR], re-
lator do projeto.”

O presidente justificou a 
falta de pressa na conversa 
de mais de 20 minutos com os 
apoiadores em Brasília. “Estou 
sem agenda”, contou. O dia, 
brincou, será dedicado à co-
brança dos ministros. (Com 
informações do R7)

Líder da bancada 
feminina do Senado em 
pronunciamento na CPI 
da COVID-19

Folhapress

Em meio à busca por uma 
alternativa ao ex-presidente 
Lula e a Jair Bolsonaro, a 
cúpula do MDB está decidida 
a lançar ainda neste ano a 
senadora Simone Tebet (MDB-
-MS) como pré-candidata à 
Presidência da República.

O movimento é feito em 
paralelo ao de outros partidos 
que se classificam como de 
centro, que resolveram colocar 
já, a pouco mais de um ano 
das eleições de 2022, o nome 
de seus pré-candidatos na rua 
como forma de testar qual 
deles poderia representar uma 
“terceira via” viável.

Nos bastidores, o MDB ar-
ticula lançar o nome de Tebet 
perto do fim da CPI da COVID, 
onde a senadora tem tido atu-
ação cada vez mais forte. A 
ideia é não misturar a partici-
pação dela na comissão com a 
possibilidade de ela entrar na 
disputa presidencial.

Embora não referendado ofi-
cialmente pela executiva parti-
dária, a decisão de lançar Tebet 
tem consenso entre variados 
grupos do MDB. Oficialmente, 
o presidente do partido, o de-
putado Baleia Rossi (MDB-SP), 
diz que a parlamentar é um 
dos nomes favoritos para re-
presentar o projeto político que 
a sigla quer lançar, embora evite 
cravar o anúncio do nome dela.

Segundo Baleia, o MDB 
apresentará no final de agosto 
um documento elaborado pela 
Fundação Ulysses Guimarães 
junto a outros especialistas com 
propostas para 2022 e que se 
intitulará “Ponto de Equilíbrio”. 
“O nome que vamos apresentar 
vai defender esse projeto de 
país e um dos nomes favoritos 
para defende-lo é o da Simone 
[Tebet]”, afirma Baleia.

À Folha Tebet também disse 
que a decisão sobre lançar can-
didatura próprio será tomada 
em meados de agosto. Apesar da 
cautela, o martelo sobre o nome 
da senadora já foi batido.

O MDB faz parte de um 
grupo de nove partidos que 
formaram um grupo no What-
sApp para debater a conjuntura 

eleitoral e buscar uma opção 
que fuja à polarização Lula-
-Bolsonaro. São parte do con-
junto de legendas: MDB, DEM, 
Solidariedade, PV, Podemos, 
PSL, Cidadania, PSDB e Novo.

Dirigentes de algumas dessas 
siglas propõem que no ano que 
vem todos se unam em torno 
do nome que se mostrar mais 
competitivo antes da disputa no 
primeiro turno.

O objetivo é propagar 
desde logo as possibilidades 
que poderiam se contrapor 
a Lula e a Bolsonaro já que 
pesquisas sugerem que a po-
pulação tem rejeitado o termo 
centro e que será um desafio 
romper a polarização entre o 
petista e o presidente.

Pesquisa Datafolha deste 
mês mostra, por exemplo, que 
o único dos nomes aventados 
por partidos que aparecem 
com intenções de voto na pes-
quisa espontânea é o de Ciro 
Gomes (PDT-CE). A partir de 
agora, de acordo com Baleia, 
as reuniões entre os presi-
dentes dessas siglas devem se 
tornar mais frequentes.

Datena e o PSL
Em paralelo ao nome de 

Tebet, o PSL, partido que 
abrigou Bolsonaro no pleito de 
2018, filiou José Luiz Datena e 
o lançou como pré-candidato. A 
aposta da legenda é na capilari-
dade do apresentador.

Levantamentos feitos por 

institutos de pesquisa a pedido 
do PSL mostram que Datena 
aparece bem posicionado tanto 
no primeiro turno como num 
eventual segundo turno contra 
Bolsonaro. O DEM, também 
amparado em pesquisas pró-
prias, anunciará oficialmente 
o ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta como pré-candidato, 
como mostrou o Painel, da 
“Folha”. A ideia é confirmar a 
pré-candidatura até setembro. 
A cúpula da legenda avalia que 
ele tem o perfil desejado pela 
população como presidente.

Entre os outros partidos que 
compõem o grupo dos nove no 
WhatsApp, o PSDB realizará 
prévias para decidir se lançará 
o governador João Doria (PSDB-
-SP) ou o governador Eduardo 
Leite (PSDB-RS).

[Como a vitória de Doria 
nesta disputa é vista com 
certo ceticismo dentro do meio 
tucano, dirigentes de outras 
legendas vislumbram a hi-
pótese de ele se desfiliar do 
PSDB no futuro. Neste caso, 
a avaliação é a de que o Po-
demos poderia abrigá-lo.

Embora tenha afirmado não 
querer disputar a Presidência, 
a candidatura do ex-juiz e ex-
-ministro da Justiça Sérgio 
Moro ainda é estimulada por 
uma ala de políticos – espe-
cialmente os defensores da 
Operação Lava Jato.

Neste cenário, integrantes 
do Podemos também sonham 

em recebê-lo na sigla. Uma 
terceira hipótese seria lançar o 
senador Alvaro Dias (PR).

Em outra frente, fora do 
grupo de siglas que articulam 
juntas para 2022, o PSD ainda 
tenta atrair o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), ao partido, com a expec-
tativa de lançá-lo ao Planalto. 
Embora o mineiro afirme não 
ter nada resolvido, no PSD, o 
casamento é tratado como certo.

“Não é uma terceira via. Eu 
defendo que o PSD tenha candi-
dato próprio para representar 
suas ideias, seu programa. O 
partido tem tamanho para ter 
uma candidatura que ofereça 
boas condições ao país e a 
Rodrigo [Pacheco] representa 
muito bem as aspirações do 
partido”, disse Gilberto Kassab, 
presidente do partido.

Kassab vem falando publi-
camente em Pacheco como pos-
sível nome do partido na disputa 
ao Planalto, o que nos bastidores 
da política tem causado emba-
raços ao presidente do Senado.

A interlocutores Pacheco 
sempre relata que o ministro da 
Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, 
o cobra nos encontros sobre 
sua possível candidatura em um 
momento de tensão política no 
enfrentamento da pandemia. O 
senador por Minas geralmente 
diz que não trata de 2022 e 
que não responde pelo que os 
comandantes dos partidos vem 
falando publicamente.

Direção define próximos 
passos da CPI da Pandemia
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cidadES
Ensino Investimento

Apesar do medo, sentimento de esperança de que tudo dará certo acompanha educadores

Professores voltam para as escolas e se 
preparam para retorno presencial de alunos

Prefeitura realiza 
audiência para 
instalação de 
aterro sanitário 

Mariana Ostemberg e Clayton Neves

Trabalhando de maneira 
remota há um ano e quatro 
meses, professores da Reme 
(Rede Municipal de Ensino) vol-
taram às escolas na segunda-
-feira (19) para a última se-
mana de readaptação antes do 
retorno presencial dos estu-
dantes, marcado para o dia 
26 de julho. A volta, ainda em 
meio à pandemia, é um desafio 
para os educadores, já que nem 
todos receberam as duas va-
cinas contra a COVID-19. 

Na Escola Municipal Pro-
fessor Vanderlei Rosa de Oli-
veira, no bairro Parque Novos 
Estados, em Campo Grande, 
os professores participaram da 
acolhida de boas-vindas que 
contou com teatro e oficinas. 
Durante esta semana, os pro-
fissionais da Semed (Secretaria 
Municipal de Educação) vão 
passar por formação de bios-
segurança, pedagógica e socio-
emocional. Paralelo a isso, eles 
também se dedicam às aulas 
remotas que começaram ontem. 

A professora de Artes Ketlen 
Ane dos Santos participou da 
acolhida e, mesmo após ter to-
mado as duas doses da vacina, 
confessa que o retorno presen-
cial dá medo.

“O retorno presencial é bom 
e ruim. Bom porque a gente 
quer trabalhar e ruim porque a 
gente tem medo. Estamos ten-
tando fazer o melhor possível 
e torcendo para que dê tudo 
certo, mas pode ser que não 
dê”, ressaltou. 

Michelly Perez 

A Prefeitura de Campo 
Grande realiza, nesta terça-
-feira (20), uma audiência 
pública às 18h, para apre-
sentar e discutir sobre a 
implantação do novo Aterro 
Sanitário Ereguaçu, nas pro-
ximidades da Rodovia MS-
455, na Capital. O local es-
colhido é próximo das áreas 
onde já estão instalados o 
antigo “lixão”, o Aterro Sa-
nitário Dom Antônio Bar-
bosa II, a ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto) Los 
Angeles e uma empresa de 
compostagem de resíduos 
orgânicos. A empresa res-
ponsável pela operação será 
a C.G. Solurb durante o pe-
ríodo de concessão, e após 
este, será de propriedade da 
prefeitura do município. 

Segundo a C.G. Solurb, 
o local oferecerá uma alter-
nativa para disposição dos 
resíduos, contribuindo para 
manutenção da saúde pú-
blica e preservação do meio 
ambiente. Além disso, por 
ser implantado em uma re-
gião que já comporta esse 
tipo de empreendimento, ga-
rantirá os benefícios que o 
aterro sanitário proporciona. 

Além disso, ações como o 
plantio de mudas devem ser 
realizadas para mitigar a po-
luição visual e propagação de 
odores. Interessados devem 
se cadastrar  previamente 
no site: www.solurb.eco.br/
audiencia. O público em 
geral também pode acessar 
o site:  www.solurb.eco.br/au-
diencia – www.youtube.com/
solurbinho. (Com assessoria) 

Para retomada, salas 
de aula terão ocupação 
máxima de até 30% e 
escalonamento

Valentin Manieri

Quem também se agarra à 
esperança é a professora da 
Educação Infantil Azenaide 
Alves Rodrigues. “Eu me pre-
ocupo por muitos dos meus 
colegas não terem vacinados 
ainda, porque eu já tomei até 
a segunda dose, mas muitos 
colegas ainda não. Eu espero 
em Deus que vai dar tudo 
certo”, disse. 

Um dos colegas de Azenaide, 
que ainda não está completa-
mente imunizado, é o professor 
de Matemática José Galileu 
Abreu Holsback. A previsão 
para que ele receba a segunda 
dose é apenas em agosto, porém 
pode ser antes, já que o muni-
cípio tem antecipado a dose de 
reforço. Ele confessa que fica 
preocupado por estar apenas 
com a primeira aplicação, mas 

acredita que o retorno presen-
cial precisa acontecer. 

“Até porque as escolas par-
ticulares voltaram, deu certo, 
acho que agora é um momento 
bem interessante para voltar, 
baseados nessa experiência 
da rede particular e do tempo. 
Acho que a nossa era a única 
categoria que não tinha vol-
tado”, explicou. 

O medo maior do professor 
é o deficit que a falta de aulas 
presenciais causou no aprendi-
zado dos alunos. “Acho que vai 
ser um desafio muito grande 
por conta desses quase dois 
anos que os meninos ficaram 
em casa. Por exemplo, o aluno 
de 9° ano, o último ano que ele 
participou da escola foi no 7° 
então a gente não sabe o que 
vem aí”, completou. 

Retorno
Ontem (19), os alunos da 

Reme (Rede Municipal de En-
sino) voltaram do recesso e 
retomaram as aulas remotas. 
Na próxima segunda-feira (26), 
está previsto o retorno presen-
cial dos estudantes, de forma 
escalonada, para não gerar 
aglomeração. Na Escola Muni-
cipal Professor Vanderlei Rosa 
de Oliveira, no Parque Novos 
Estados, estão matriculados 
1.473 alunos entre Educação 
Infantil e 9º anos. 

Segundo a diretora Lucilene 
Fernandes de Oliveira, antes 
da pandemia, mais de 700 es-
tudantes circulavam pela es-
cola por período, mas com o 
escalonamento esse número 
deve abaixar para cerca de 
260. “Temos espaços muito se-

parados aqui na escola, vamos 
utilizar os três portões, então 
a volta vai ser muito tranquila. 
Nós estamos prontos para re-
ceber 100% dos alunos com o 
escalonamento”, assegurou. 

Na semana passada, a ACP 
(Sindicato Campo-Grandense 
dos Profissionais da Educação 
Pública) acionou a prefeitura 
na tentativa de suspender o 
retorno presencial. O pedido foi 
negado pela Semed (Secretaria 
Municipal de Educação) e o 
calendário mantido. 

“A nossa única preocupação 
é com aqueles que estão na co-
morbidade, mas o amparo legal 
eles têm. Então, vamos seguir o 
que a legalidade diz”, reforçou 
o superintendente de Gestão 
das Políticas Educacionais da 
Semed, Waldir Leonel. 
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COVID-19

Expectativa é de que segunda campanha de vacinação comece em janeiro de 2022 

Rumo à imunidade coletiva, lote com mais 
de 100 mil doses desembarca em MS

Após revitalização, 
Horto Florestal 
reabre ao público

Governo assina 
contrato para obra 
na MS-278

Rui Barbosa recebe 
semaforização 
inteligente 

Vacinação contra 
a influenza segue 
baixa na Capital 

Depois de passar 
um ano fechado para 
reformas, o Parque 
Florestal Antonio de 
Albuquerque, conhecido 
popularmente como 
Horto Florestal, reabriu 
ontem (19) para o público. 
Com o fim das obras, as 
atividades de esporte 
e lazer, assim como 
o acesso à biblioteca 
municipal, foram 
retomados. Conforme já 
informado pelo jornal O 
Estado, em junho, a Sisep 
(Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços 
Públicos) revelou que a 
prefeitura está prestes a 
finalizar o levantamento de 
preços para o orçamento 
de mais uma etapa de 
revitalização. A previsão é 
de que as obras comecem 
em quatro meses no 
próximo ano. (MP)

O governo do Estado 
assinou ontem (19) o 
contrato para obra de 
pavimentação da MS-278, 
em trecho de 26,80 km, 
que vai ligar as cidades 
de Caarapó e Fátima do 
Sul. O projeto, no valor 
de R$ 44,3 milhões, 
contempla apenas o 
primeiro lote da obra, 
que será executada pela 
empresa Compasa do 
Brasil Distribuidora de 
Derivados de Petróleo, 
vencedora da licitação. Já 
o segundo é referente à 
pavimentação de trecho 
de 30,91 km da Rodovia 
MS-278, que teve contrato 
firmado em 19 de maio e 
tem a empresa Engepar 
Engenharia à frente da 
obra. (MP com assessoria)

As obras do Reviva 
Campo Grande trouxeram 
uma nova cara para a 
região central da Capital. 
Com isso, o corredor de 
ônibus da Rui Barboa 
deverá receber um 
sistema de semaforização 
inteligente. Para isso, 
será instalado um 
controlador e um sistema 
de comunicação que liga 
os equipamentos a uma 
central de controle por 
meio de cabos de fibra 
óptica ou dados móveis 4G. 
Dessa forma, será possível 
ajustar o tempo semafórico 
de acordo com a demanda, 
principalmente no 
horário de pico. (MP com 
assessoria)

A vacina contra a gripe 
segue disponível para a 
população em geral nas 
unidades de saúde de 
toda Campo Grande, tanto 
no período da manhã 
quanto à tarde. De acordo 
com a Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde), 
entre as 250 mil pessoas 
que têm recomendação 
do Ministério da Saúde 
para tomar a vacina e 
são consideradas grupos 
priritários, apenas 66,18% 
delas já foram imunizadas, 
e mesmo assim ainda é 
um valor muito abaixo do 
preconizado, que é uma 
cobertura de 95%. (MP 
com assessoria)

Rafaela Alves e Mariana Ostemberg

Mato Grosso do Sul começou 
a semana recebendo um novo 
lote com mais de 100 mil doses 
da vacinas contra a COVID-19. 
O secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende, garantiu que 
o Estado está no caminho para 
ser o primeiro em alcançar a 
chamada imunidade coletiva. 

“Estamos marchando com 
rapidez para que possamos 
ter a tão esperada imunidade 
coletiva. Se tudo ocorrer bem 
e recebermos as doses como 
está apontando o Ministério 
da Saúde seremos o primeiro 
Estado, até o fim de agosto, com 
80% da população maior de 18 
anos vacinada com a primeira 
dose”, assegurou.

A remessa, composta por 
21.400 da CoronaVac, 15.210 
da Pfizer e 67.300 da AstraZe-
neca, deve chegar em dois mo-
mentos, segundo Resende: um 
lote chegou ontem (19) e outro 
na manhã desta terça-feira (20).

“Inclusive já distribuiremos 
para Campo Grande o quanti-
tativo destinado ao município 
ainda nesta segunda-feira para 
que na terça-feira a Capital 
volte a fazer a aplicação da pri-
meira dose que está paralisada 
por falta de doses”, disse. 

Com esse novo lote de 
103.910 doses, Mato Grosso 
do Sul soma 2.277.860 doses 
recebidas de vacinas contra 

a COVID-19 desde o início da 
campanha de imunização.

O Estado, até ontem pela 
manhã, já havia aplicado 
2.115.577 doses, sendo 1.302.954 
com a primeira dose, 591.411 
com a segunda dose e 221.212 
com dose única. Com isso, 
73,22% da população adulta 
recebeu a 1ª dose do imunizante 
e 39,04% foram imunizados com 
a segunda dose.

Na fronteira 
Na fronteira, 13 municípios 

receberam doses suficientes 
para vacinar toda a população 
maior de 18 anos, para estudo 
técnico e de eficiência da po-
pulação em massa. Conforme 
Geraldo Resende, alguns muni-
cípios ainda estão finalizando 
a aplicação.

“Tem municípios que ainda 
estão aplicando as doses para 
que completem a nossa orien-
tação de ter pelo menos 90% 
da população-alvo imunizada”, 
ressaltou. 

Mato Grosso do Sul recebeu 
mais de 165 mil doses da vacina 
Janssen, de dose única, para 
realizar a pesquisa, que inclu-
sive já está sendo replicada 
em outros estados com cidades 
fronteiriças. 

A imunização já começou a 
surtir efeito nos 13 municípios, 
e na última semana, a 28ª epide-
miológica (de 11 a 17 de julho), a 
cidade de Caracol não registrou 

Clayton Neves

Chegada de massa de ar 
polar a Mato Grosso do Sul 
derrubou as temperaturas e 
mudou o cenário nas ruas de 
Campo Grande. De um dia 
para o outro, moradores ti-
veram de tirar o casaco do 
guarda-roupas e substituir 
bermudas e camisetas por 
agasalhos reforçados, luvas 
e toucas. Para se proteger, 
moradores passaram a usar e 
abusar dos casacos e da cria-
tividade para criar “receiti-
nhas” que mandam a sensação 
gelada para longe.

A dona de casa Val Souza, 
de 46 anos, conta que tem uma 
receita infalível para os dias 
de frio. Basta a temperatura 
cair que ela corre até o fogão 
para preparar o que chama de 
“combo imunidade”. “É um chá 
de gengibre, hortelã e casca de 
limão. A gente toma embaixo 
de uma coberta, depois de um 
banho quente e hiberna dentro 
de casa”, afirma.

A mudança repentina no 
clima também reacendeu a 
velha disputa entre quem ama 
e aqueles que detestam o frio. 
Nascida em Ladário, Val foi 
criada em uma das regiões 
mais quentes do Estado, por 
isso é assumidamente do time 
dos que não gostam nem de 
ouvir falar em frio. “Clima 
assim é horrível, não tem como 
gostar”, completa.

Para Rose Paulino, de 59 
anos, o chá também é um 
aliado, mas, melhor que ele, só 
mesmo ficar dentro de casa até 
que o calorão volte. “Me aga-
salho bem, pego uma coberta 
e fico em casa. Só saio quando 
não tem outro jeito”, relata. 
Para ela, a única parte boa do 
frio é quando ele termina. “A 
gente não está acostumado 
com esse tempo. É muito di-
fícil”, finaliza.

Michelly Perez

O governo do Estado 
inaugurou ontem (19), em 
Chapadão do Sul, o 3º Pe-
lotão do Batalhão da Polícia 
Militar Rodoviária. Com in-
vestimentos de 2,5 milhões, 
a nova base foi construída 
pela Way-306 – concessio-
nária da Rodovia MS-306 
(primeira concessionária de 
rodovia estadual de Mato 
Grosso do Sul), como con-
trapartida da concessão 
viária, por 30 anos. A nova 
base conta com 600 m² de 
cobertura sobre a pista, 
uma das maiores áreas 
cobertas sobre rodovia no 
Brasil. Possui garagem para 
viaturas com cobertura de 
100 m² e área predial de 
200 m².

Representando o gover-
nador Reinaldo Azambuja, o 
secretário de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Antonio Carlos Videira, 
destacou a importância do 

investimento para garantir 
a segurança e o controle da 
região. A unidade atende 
aos municípios de Cha-
padão do Sul, Alcinópolis, 
Sonora, Pedro Gomes, Costa 
Rica, Cassilânda, Figueirão 
e Paraiso das Águas.

 “Essa é uma região pro-
dutora e em franco desen-
volvimento, que demanda 
fortalecimento na segu-
rança pública e por meio 
dessa parceria com a Way-
306, conseguimos melhorias 
na malha viária, sinalização 
e na fiscalização das rodo-
vias”, comemorou. 

O comandante-geral da 
PM, coronel Marcos Paulo 
Gimenez, informou que, com 
a implantação da nova base, 
a região também ganhou 
reforço policial. “Um posto 
avançado como este veio 
para trazer tranquilidade 
tanto para os usuários da 
via, como para os próprios 
moradores da região”, ga-
rantiu. (Com assessoria)

Conforme Geraldo 
Resende, segunda 
campanha deve iniciar 
em janeiro de 2022

Nilson Figueiredo

nenhum novo caso da doença e 
nenhuma morte. 

Segunda campanha em janeiro
A segunda campanha de va-

cinação contra a COVID-19 deve 
começar em janeiro em MS

Seguindo a mesma linha 
de São Paulo, o secretário de 
Estado de Saúde, Geraldo Re-
sende, acredita que a segunda 
campanha deve começar em 
janeiro de 2022 no Estado e 
que ela será anual. 

“Nós já vamos começar a 
discutir com o Ministério da 
Saúde para, a partir do ano 
que vem, começar com a va-
cinação que vai ser anual. 
Acredito que vamos terminar 
a imunização de toda a po-
pulação [acima dos 18 anos] 
em agosto ou, no máximo, 
setembro e a gente tem que se 
planejar para recomeçar já no 
ano que vem”, explicou. 

Ontem (19), o secretário es-
tadual de Saúde de São Paulo, 
Jean Gorinchteyn, anunciou 
que o estado vai anunciar uma 
nova campanha de vacinação 
contra a COVID-19 em 17 de 
janeiro do ano que vem. Um 
ano após a primeira aplicação 
do imunizante no Brasil.  

SegurançaClima

Município de Chapadão do 
Sul recebe nova base da 
Polícia Militar Rodoviária

Frio chega com tudo e campo-grandense 
abusa da criatividade para espantar sensação

Investimentos de  
R$ 2,5 milhões foram 
aplicados na construção 
da nova base da PMR

Reprodução/SejuspMS

Mesmo não gostando de 
sentir na pele o frio que se 
instalou na cidade, a am-
bulante Clarice Freire, de 
54 anos, não tem do que re-
clamar quando o assunto é o 
lado financeiro. Na Praça Ary 
Coelho, a vendedora oferece 
chá, leite e café quentinhos 
e, por causa da queda nos 
termômetros, viu a clientela 
aumentar. “Meu movimento 
aumentou bastante porque o 
pessoal procura alguma coisa 
para se esquentar”, conta.

Segundo a meteorologia, 
nas primeiras horas de se-
gunda-feira (19) a Capital 
registrou 7ºC com sensação 
térmica de 5ºC. Clima até 
agradável perto de Rio Bri-
lhante, que teve a menor tem-
peratura do Estado. Por lá, 
os termômetros registraram 
-1,5ºC e a sensação térmica 
chegou a -5ºC.

Em Santa Rita do Pardo e 
Bela Vista a mínima atingiu 
2ºC, mas na primeira cidade 
a sensação chegou a -1ºC, ao 
passo que na segunda, ficou 
em 0ºC. Houve registro de 
geada em Ponta Porã, Dou-
rados, Itaporã, Iguatemi, Ita-
quiraí e Aral Moreira. Nessas 

regiões, a temperatura não 
passou de 5ºC.

Conhecida pelo forte calor, 
Corumbá teve a maior tem-
peratura, mas não deixou de 
entrar na onda de frio. Ao 
amanhecer o registro na Ci-
dade Branca foi de 13ºC com 
sensação de 11ºC.

Prepare o casaco – O me-
teorologista Natálio Abrahão 
afirma que desta vez o frio 
será ainda mais forte que o 
último, registrado há cerca de 
um mês. Segundo ele, quarta-
-feira (21) será o dia com 
temperatura mais baixa, mas 
a partir de quinta-feira (22) 
o cenário começa a mudar. 
“Quinta-feira a temperatura 
sobe um pouco, na sexta-feira 
o frio ameniza ainda mais e no 
fim de semana as condições 
serão mais agradáveis, com 
manhãs frias e a tarde mais 
aquecida”, antecipa.

No entanto, Natálio alerta 
para a umidade do ar, que, de 
acordo com ele, apresentará 
níveis preocupantes. “Estará 
em queda extrema, abaixo de 
20%”, comenta. Por isso a 
recomendação é para que se 
redobrem os cuidados com a 
hidratação do corpo.

Para garantir proteção, 
casacos, luvas e toucas 
estão entre as apostas 
da população 

Nilson Figueiredo
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GLP

Energia

Setor energético foi o que mais arrecadou; petróleo teve alta de 35,1%

Arrecadação de MS sobe 23,9% 
e supera os R$ 7,8 bi neste ano

Secretário descarta 
racionamento de luz mas 
fala em ‘decisões difíceis’

Di
vu

lg
aç

ão
 C

NA

pA
rq

ui
vo

Flávio Veras

Mato Grosso do Sul apre-
sentou incremento nominal de 
23,95% (R$ 1,5 bilhão a mais) 
na arrecadação de impostos no 
primeiro semestre deste ano, 
em relação ao mesmo período 
de 2020. O maior destaque ficou 
para o ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços) de 
transportes interestadual e in-
termunicipal e de comunicação, 
que teve alta de 22,21% ou, em 
números absolutos, de R$ 1,354 
bilhão. Os dados foram obtidos 
junto ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), do 
Ministério da Economia.

No primeiro semestre de 2021 
foram arrecadados R$ 7,868 
bilhões de impostos estaduais, 
sendo que apenas o ICMS foi 
responsável por R$ 6,5 bilhões 
(82,39%). Já na segunda po-
sição, ficou o IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores) com 8,5% do total 
(R$ 669 milhões) do que foi ar-
recadado. Já outros impostos re-
presentaram a parcela de 7,4% 
(R$ 554 milhões). 

Detalhamento
No ICMS o segmento que 

liderou a alta na receita foi o de 
energia – tanto o de combustí-
veis fósseis, como gasolina e gás, 
quanto o de energia elétrica. 
O setor de petróleo-combustí-
veis-lubrificantes representou 
35,19% (R$ 1,6 bilhão) do mon-

Na primeira semana deste 
mês de julho, a Petrobras 
anunciou um aumento de 6% 
no preço médio de venda do 
GLP (gás liquefeito de pe-
tróleo), e no mês anterior 
esse aumento havia sido de 
5,9%; em abril 5%. Com os 
seguidos reajustes mensais, o 
gás natural para empresas e 
indústrias volta a ganhar des-
taque, como  uma opção mais 
econômica, segura e eficiente. 

“Toda vez que o gás na-
tural é comparado ao GLP, a 
tendência é de que ele fique 
sempre mais competitivo, che-
gando normalmente a 30% de 
diferença”, afirma Rui Pires 
dos Santos, diretor-presidente 
da MSGÁS, empresa mista que 
realiza o abastecimento de 
gás natural em Mato Grosso 
do Sul. No site da companhia 
é possível inclusive utilizar o 
simulador para que possa ser 
feito o cálculo de economia 
baseado no consumo de GLP, 
uma ótima ferramenta para 
quem pretende confirmar a 
viabilidade econômica do uso 
do gás natural em seu ne-
gócio.

Hoje, a MSGÁS tem uma 
rede de distribuição de gás 
canalizado de 209 quilômetros 
em Campo Grande, passando 

por regiões do centro da ci-
dade e pelas avenidas Afonso 
Pena, Júlio de Castilho, Nelly 
Martins, Coronel Antonino, 
Bom Pastor, Ernesto Geisel, 
Duque de Caxias, Hiroshima, 
Mato Grosso e outras. 

“Até o fim do ano devemos 
entregar novas expansões na 
rede de gás natural, contem-
plando mais consumidores”, 
pontua o diretor-presidente. 
Ainda em julho de 2021 a em-
presa inicia as obras na Av. 
Ana Luisa de Souza, no bairro 
Pioneiros. 

Mais vantagens – Além de 
ser mais econômico que o GLP, 
o gás natural é também mais 
seguro e mais limpo, porque 
não deixa resíduos como o 
gás de cozinha, por exemplo, e 
também porque causa menos 
impacto ao meio ambiente. 
Um dos fatores é o fato de 
que, por ele ser canalizado, 
seu abastecimento reduz o 
tráfego de veículos utilizados 
no comércio do gás em botijão.

É considerado também 
mais seguro porque não tem 
estocagem, como explica o 
diretor-presidente: “Por se 
tratar de um gás canalizado, 
basta fechar uma válvula 
como se fosse uma torneira 
para cessar o fornecimento. 

No gás de botijão não, você 
tem um cilindro e se houver 
algum acidente, enquanto não 
for fechado e retirado do local 
continuará oferecendo risco 
de explosão”, explica Rui. 

Outro ponto positivo do 
gás natural é que ele possui 
uma chama melhor e mais 
constante, por conta de seu 
abastecimento contínuo. Esse 
fator, aliás, garante, ainda que 
os estabelecimentos não pre-
cisem se preocupar com even-
tuais problemas na compra 
de botijões, que dependem de 
logística e transporte para a 
sua entrega, como acontece 
com o GLP.

Quem pretende utilizar 
o gás natural em sua em-
presa ou indústria precisa 
estar atento a alguns pontos: 
é necessário possuir equipa-
mentos de utilização de gás, 
estar a até 400 metros da rede 
de gás natural, observar ques-
tões técnicas de segurança, 
como posição do abrigo do 
medidor e, também, firmar 
contrato com a MSGÁS. 

A equipe da companhia 
está pronta para verificar a 
possibilidade da utilização do 
gás natural em suas opera-
ções. Basta entrar em contato 
pelo site: www.msgas.com.br

LEONARDO AUGUSTO
BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

 O secretário de Energia 
Elétrica do Ministério das 
Minas e Energia, Christiano 
Vieira da Silva, descartou 
ontem (19) a possibilidade 
de racionamento no Brasil, 
mas afirmou que “decisões 
difíceis” terão de ser tomadas 
no futuro, dependendo do vo-
lume de chuvas e do nível de 
utilização de energia no país.

O ministério projeta baixos 
índices pluviométricos na 
temporada de maior volume 
de chuvas, entre novembro 
e março. Silva afirma ser 
possível que o cenário de 
escassez de 2020, em que o 
período de chuvas começou 
atrasado e terminou antes do 
previsto, se repita.

“A depender da evolução 
dessas variáveis [chuvas e 
carga de uso], decisões di-
fíceis têm de ser tomadas. 
Para isso é que foi criada a 
Câmara de Regras Excepcio-
nais para Gestão Hidroener-
gética”, declarou o secretário. 
A instância reúne represen-
tantes dos ministérios das 
Minas e Energia, Economia, 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Regional e 
Infraestrutura.

O secretário participou por 
videoconferência na manhã 
desta segunda-feira do “Co-
nexão Empresarial”, organi-
zado pela revista “Viver Brasil”, 
de Belo Horizonte (MG).

Silva afirmou ainda que 
o ministério faz acompanha-
mento constante das chuvas 
e carga no sistema, e que de-

cisões que possam priorizar 
determinados usos da água 
dos reservatórios também 
serão tomadas pela Câmara 
de Regras, levando em conta 
impacto em outros setores 
para além do da geração de 
energia. Em Minas Gerais, há 
reclamação de empresários do 
setor do turismo e prefeitos no 
entorno do lago de Furnas por 
causa da redução do nível do 
reservatório.

Ações
Entre as ações adotadas 

pelo governo para evitar um 
cenário pior está a redução 
das vazões nas hidrelétricas 
a jusante como Jupiá e Porto 
Primavera, no Rio Paraná. 
As plantas tiveram o fluxo 
reduzido para 2.300 e 2.700 
metros cúbicos por segundo, 
respectivamente. Ambas já 
operaram com volume supe-
rior a 4.000 metros cúbicos 
por segundo.

O ministério avalia que, 
sem essas medidas, o nível 
dos reservatórios da Região 
Sudeste, considerada a caixa-
-d’água do país, chegaria em 
novembro a 7,5% da capaci-
dade de armazenamento.

O nível dos lagos na re-
gião atualmente é de 27,6%, 
segundo o secretário. A pre-
visão do ministério é de que 
atinja 10,7% em novembro, 
início do período chuvoso. O 
nível mais baixo até então foi 
registrado em 2014, de 20%.

A possibilidade de apagão 
energético, no entanto, foi ne-
gada pelo ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
no fim de junho.

Com alta no gás de 
cozinha, gás natural 
fica mais viável para 
setor de restaurantes

Mais competitivo, gás natural é 
alternativa ao GLP para empresas

Setor de energia 
elétrica puxou a receita 
no ICMS neste ano em 
Mato Grosso do Sul

tante. Já o setor energético de-
teve 8,23 % (R$ 393 mil). 

Em segundo colocado ficou 
o comércio atacadista. O seg-
mento foi responsável pela 
parcela de 31,14% (R$ 1,489 
bilhão). Na sequência aparece 
o comércio varejista, que foi 
responsável por 16,99% (R$ 812 
milhões). Serviços de transporte 
representaram 3,24% da arre-
cadação e o de comunicação, 
1,94% (R$ 92 milhões). 

Redução de imposto
Uma grande discussão é a 

redução do ICMS para a conta 
de energia elétrica. O assunto 
ganhou força na Alems (Assem-
bleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul), porém alguns deputados 
afirmam que esse tipo de projeto 
não é da prerrogativa do Le-

gislativo estadual, mas sim do 
governo do Estado, por se tratar 
de um corte na arrecadação do 
Poder Executivo estadual. 

O assunto ganhou ainda mais 
força em razão dos últimos au-
mentos na conta de luz pois, 
desde o mês de junho, o país está 
na bandeira vermelha patamar 
2. Porém, como já apontado 
pela reportagem, a arrecadação 
representa uma parcela impor-
tante de captação de recursos 
por parte do governo de Mato 
Grosso do Sul e, por esse mo-
tivo, pode ser tratado como um 
“assunto delicado” pelo órgão.

Observatório
Mensalmente, uma equipe 

técnica do Sindifiscal-MS 
(Sindicato dos Fiscais Tri-
butários do Estado de MS) 

elabora o projeto Observa-
tório Econômico. O trabalho 
é composto por fiscais tribu-
tários e acadêmicos da área 
de Exatas, que analisam as 
informações e divulgam uma 
análise sobre a situação fi-
nanceira do Estado.

Segundo o presidente do 
órgão, Francisco Carlos de 
Assis, o “Chiquinho”: “Dados 
são estratégicos, se a saúde 
financeira do estado é boa, com 
a arrecadação em dia, isso sig-
nifica que o governo continuará 
com recursos para investir na 
manutenção dos serviços pú-
blicos. As empresas também 
têm segurança para investir, 
uma vez que os tributos pre-
cisam garantir serviços de qua-
lidade aos seus colaboradores”, 
explicou.
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Energia

Setor energético foi o que mais arrecadou; petróleo teve alta de 35,1%

Arrecadação de MS sobe 23,9% 
e supera os R$ 7,8 bi neste ano

Secretário descarta 
racionamento de luz mas 
fala em ‘decisões difíceis’
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Flávio Veras

Mato Grosso do Sul apre-
sentou incremento nominal de 
23,95% (R$ 1,5 bilhão a mais) 
na arrecadação de impostos no 
primeiro semestre deste ano, 
em relação ao mesmo período 
de 2020. O maior destaque ficou 
para o ICMS (Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Prestação de Serviços) de 
transportes interestadual e in-
termunicipal e de comunicação, 
que teve alta de 22,21% ou, em 
números absolutos, de R$ 1,354 
bilhão. Os dados foram obtidos 
junto ao Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz), do 
Ministério da Economia.

No primeiro semestre de 2021 
foram arrecadados R$ 7,868 
bilhões de impostos estaduais, 
sendo que apenas o ICMS foi 
responsável por R$ 6,5 bilhões 
(82,39%). Já na segunda po-
sição, ficou o IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores) com 8,5% do total 
(R$ 669 milhões) do que foi ar-
recadado. Já outros impostos re-
presentaram a parcela de 7,4% 
(R$ 554 milhões). 

Detalhamento
No ICMS o segmento que 

liderou a alta na receita foi o de 
energia – tanto o de combustí-
veis fósseis, como gasolina e gás, 
quanto o de energia elétrica. 
O setor de petróleo-combustí-
veis-lubrificantes representou 
35,19% (R$ 1,6 bilhão) do mon-

Na primeira semana deste 
mês de julho, a Petrobras 
anunciou um aumento de 6% 
no preço médio de venda do 
GLP (gás liquefeito de pe-
tróleo), e no mês anterior 
esse aumento havia sido de 
5,9%; em abril 5%. Com os 
seguidos reajustes mensais, o 
gás natural para empresas e 
indústrias volta a ganhar des-
taque, como  uma opção mais 
econômica, segura e eficiente. 

“Toda vez que o gás na-
tural é comparado ao GLP, a 
tendência é de que ele fique 
sempre mais competitivo, che-
gando normalmente a 30% de 
diferença”, afirma Rui Pires 
dos Santos, diretor-presidente 
da MSGÁS, empresa mista que 
realiza o abastecimento de 
gás natural em Mato Grosso 
do Sul. No site da companhia 
é possível inclusive utilizar o 
simulador para que possa ser 
feito o cálculo de economia 
baseado no consumo de GLP, 
uma ótima ferramenta para 
quem pretende confirmar a 
viabilidade econômica do uso 
do gás natural em seu ne-
gócio.

Hoje, a MSGÁS tem uma 
rede de distribuição de gás 
canalizado de 209 quilômetros 
em Campo Grande, passando 

por regiões do centro da ci-
dade e pelas avenidas Afonso 
Pena, Júlio de Castilho, Nelly 
Martins, Coronel Antonino, 
Bom Pastor, Ernesto Geisel, 
Duque de Caxias, Hiroshima, 
Mato Grosso e outras. 

“Até o fim do ano devemos 
entregar novas expansões na 
rede de gás natural, contem-
plando mais consumidores”, 
pontua o diretor-presidente. 
Ainda em julho de 2021 a em-
presa inicia as obras na Av. 
Ana Luisa de Souza, no bairro 
Pioneiros. 

Mais vantagens – Além de 
ser mais econômico que o GLP, 
o gás natural é também mais 
seguro e mais limpo, porque 
não deixa resíduos como o 
gás de cozinha, por exemplo, e 
também porque causa menos 
impacto ao meio ambiente. 
Um dos fatores é o fato de 
que, por ele ser canalizado, 
seu abastecimento reduz o 
tráfego de veículos utilizados 
no comércio do gás em botijão.

É considerado também 
mais seguro porque não tem 
estocagem, como explica o 
diretor-presidente: “Por se 
tratar de um gás canalizado, 
basta fechar uma válvula 
como se fosse uma torneira 
para cessar o fornecimento. 

No gás de botijão não, você 
tem um cilindro e se houver 
algum acidente, enquanto não 
for fechado e retirado do local 
continuará oferecendo risco 
de explosão”, explica Rui. 

Outro ponto positivo do 
gás natural é que ele possui 
uma chama melhor e mais 
constante, por conta de seu 
abastecimento contínuo. Esse 
fator, aliás, garante, ainda que 
os estabelecimentos não pre-
cisem se preocupar com even-
tuais problemas na compra 
de botijões, que dependem de 
logística e transporte para a 
sua entrega, como acontece 
com o GLP.

Quem pretende utilizar 
o gás natural em sua em-
presa ou indústria precisa 
estar atento a alguns pontos: 
é necessário possuir equipa-
mentos de utilização de gás, 
estar a até 400 metros da rede 
de gás natural, observar ques-
tões técnicas de segurança, 
como posição do abrigo do 
medidor e, também, firmar 
contrato com a MSGÁS. 

A equipe da companhia 
está pronta para verificar a 
possibilidade da utilização do 
gás natural em suas opera-
ções. Basta entrar em contato 
pelo site: www.msgas.com.br

LEONARDO AUGUSTO
BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

 O secretário de Energia 
Elétrica do Ministério das 
Minas e Energia, Christiano 
Vieira da Silva, descartou 
ontem (19) a possibilidade 
de racionamento no Brasil, 
mas afirmou que “decisões 
difíceis” terão de ser tomadas 
no futuro, dependendo do vo-
lume de chuvas e do nível de 
utilização de energia no país.

O ministério projeta baixos 
índices pluviométricos na 
temporada de maior volume 
de chuvas, entre novembro 
e março. Silva afirma ser 
possível que o cenário de 
escassez de 2020, em que o 
período de chuvas começou 
atrasado e terminou antes do 
previsto, se repita.

“A depender da evolução 
dessas variáveis [chuvas e 
carga de uso], decisões di-
fíceis têm de ser tomadas. 
Para isso é que foi criada a 
Câmara de Regras Excepcio-
nais para Gestão Hidroener-
gética”, declarou o secretário. 
A instância reúne represen-
tantes dos ministérios das 
Minas e Energia, Economia, 
Agricultura, Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Regional e 
Infraestrutura.

O secretário participou por 
videoconferência na manhã 
desta segunda-feira do “Co-
nexão Empresarial”, organi-
zado pela revista “Viver Brasil”, 
de Belo Horizonte (MG).

Silva afirmou ainda que 
o ministério faz acompanha-
mento constante das chuvas 
e carga no sistema, e que de-

cisões que possam priorizar 
determinados usos da água 
dos reservatórios também 
serão tomadas pela Câmara 
de Regras, levando em conta 
impacto em outros setores 
para além do da geração de 
energia. Em Minas Gerais, há 
reclamação de empresários do 
setor do turismo e prefeitos no 
entorno do lago de Furnas por 
causa da redução do nível do 
reservatório.

Ações
Entre as ações adotadas 

pelo governo para evitar um 
cenário pior está a redução 
das vazões nas hidrelétricas 
a jusante como Jupiá e Porto 
Primavera, no Rio Paraná. 
As plantas tiveram o fluxo 
reduzido para 2.300 e 2.700 
metros cúbicos por segundo, 
respectivamente. Ambas já 
operaram com volume supe-
rior a 4.000 metros cúbicos 
por segundo.

O ministério avalia que, 
sem essas medidas, o nível 
dos reservatórios da Região 
Sudeste, considerada a caixa-
-d’água do país, chegaria em 
novembro a 7,5% da capaci-
dade de armazenamento.

O nível dos lagos na re-
gião atualmente é de 27,6%, 
segundo o secretário. A pre-
visão do ministério é de que 
atinja 10,7% em novembro, 
início do período chuvoso. O 
nível mais baixo até então foi 
registrado em 2014, de 20%.

A possibilidade de apagão 
energético, no entanto, foi ne-
gada pelo ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
no fim de junho.

Com alta no gás de 
cozinha, gás natural 
fica mais viável para 
setor de restaurantes

Mais competitivo, gás natural é 
alternativa ao GLP para empresas

Setor de energia 
elétrica puxou a receita 
no ICMS neste ano em 
Mato Grosso do Sul

tante. Já o setor energético de-
teve 8,23 % (R$ 393 mil). 

Em segundo colocado ficou 
o comércio atacadista. O seg-
mento foi responsável pela 
parcela de 31,14% (R$ 1,489 
bilhão). Na sequência aparece 
o comércio varejista, que foi 
responsável por 16,99% (R$ 812 
milhões). Serviços de transporte 
representaram 3,24% da arre-
cadação e o de comunicação, 
1,94% (R$ 92 milhões). 

Redução de imposto
Uma grande discussão é a 

redução do ICMS para a conta 
de energia elétrica. O assunto 
ganhou força na Alems (Assem-
bleia Legislativa de Mato Grosso 
do Sul), porém alguns deputados 
afirmam que esse tipo de projeto 
não é da prerrogativa do Le-

gislativo estadual, mas sim do 
governo do Estado, por se tratar 
de um corte na arrecadação do 
Poder Executivo estadual. 

O assunto ganhou ainda mais 
força em razão dos últimos au-
mentos na conta de luz pois, 
desde o mês de junho, o país está 
na bandeira vermelha patamar 
2. Porém, como já apontado 
pela reportagem, a arrecadação 
representa uma parcela impor-
tante de captação de recursos 
por parte do governo de Mato 
Grosso do Sul e, por esse mo-
tivo, pode ser tratado como um 
“assunto delicado” pelo órgão.

Observatório
Mensalmente, uma equipe 

técnica do Sindifiscal-MS 
(Sindicato dos Fiscais Tri-
butários do Estado de MS) 

elabora o projeto Observa-
tório Econômico. O trabalho 
é composto por fiscais tribu-
tários e acadêmicos da área 
de Exatas, que analisam as 
informações e divulgam uma 
análise sobre a situação fi-
nanceira do Estado.

Segundo o presidente do 
órgão, Francisco Carlos de 
Assis, o “Chiquinho”: “Dados 
são estratégicos, se a saúde 
financeira do estado é boa, com 
a arrecadação em dia, isso sig-
nifica que o governo continuará 
com recursos para investir na 
manutenção dos serviços pú-
blicos. As empresas também 
têm segurança para investir, 
uma vez que os tributos pre-
cisam garantir serviços de qua-
lidade aos seus colaboradores”, 
explicou.
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Festas Emprego-jovens

De janeiro a junho foram mais de 4,6 mil novas 
empresas constituídas, segundo balanço da Jucems

Abertura de empresas é 
recorde no Estado com 
alta de 32,5% no ano

Procon firma acordo para 
evitar prejuízos a formandos 

Programa de emprego para jovens está atrasado
Arquivo
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Com aumento de 32,5% na 
abertura de empresas, Mato 
Grosso do Sul atingiu um novo 
recorde no semestre. Foram 
4.674 novas firmas constitu-
ídas no primeiro semestre de 
2021, o que representa o me-
lhor resultado para a série his-
tórica iniciada no ano 2000. Os 
números são da Jucems (Junta 
Comercial de Mato Grosso do 
Sul), órgão vinculado à Se-
magro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar). O melhor 
resultado anterior para o pe-
ríodo foi registrado em 2013, 

com 3.981 empresas consti-
tuídas no primeiro semestre, 
mas inferior 17,41% em re-
lação a 2021.

A principal mudança para 
o empresário é o registro 
automático, uma simplifi-
cação dos processos da Ju-
cems. Entre janeiro e julho 
de 2021 mais de 2.500 em-
presas foram abertas pelo re-
gistro automático, ou seja em 
54,66% das novas empresas o 
empreendedor obteve o CNPJ 
de forma instantânea ao fi-
nalizar o registro público 
mercantil na Jucems.

“Os números da Jucems são 
resultados de um conjunto de 
ações do governo do Estado 

em prol do desenvolvimento. A 
abertura mostra a capacidade 
empreendedora da população, 
a continuidade dos investi-
mentos mesmo na pandemia e 
com setores muito impactados, 
além dos esforços para reduzir 
o tempo de abertura das em-
presas e modernizar os pro-
cessos, deixando-os mais prá-
ticos e menos burocráticos”, 
explica o secretário titular da 
Semagro, Jaime Verruck.

Setores
Das mais de 4,6 mil empresas 

abertas no semestre, 3.020 são 
do setor de serviços (64,61%), 
ao passo que o comércio teve 
1.446 novos negócios (30,94%) 

Thiago Resende e Bernardo Caram
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) 

 Citado pelo ministro Paulo 
Guedes (Economia) desde abril, 
o novo programa para esti-
mular o emprego para jovens e 
informais ainda não tem data 
para começar.

Técnicos da pasta queriam 
lançar a medida em junho, para 
que o chamado BIP (Bônus de 
Inclusão Produtiva) já fosse 
pago no segundo semestre. No 
entanto, a fonte de recursos 
para financiar o programa em 
2022, que atingiria o Sistema S, 
é alvo de disputa.

Em maio, Guedes também 
sinalizou essa intenção. “Nós 
temos recursos para este ano. 
Mas, em vez de lançar um con-
trato de seis meses, nós estamos 
tentando arrumar já fonte no 
ano que vem para que seja um 
contrato de um ano pelo menos.”

O governo tenta agora usar 
uma proposta já em tramitação 
no Congresso para aprovar o 
programa, mas, no melhor dos 
cenários, isso só deve virar lei 
no fim de agosto.

Procurado, o Ministério da 
Economia não quis comentar o 
motivo de a medida ainda não 
ter sido implementada.

O plano já mencionado pelo 
ministro prevê a criação do BIP 
e do BIQ (Bônus de Incentivo 
à Qualificação), ambos pagos 
ao trabalhador em treinamento. 
Com isso, o valor recebido seria 

de R$ 550 por mês.
O BIP, pelo desenho em 

elaboração, seria pago pelo 
governo. Já o BIQ seria a par-
cela da empresa.

Esse mesmo modelo foi in-
cluído numa MP (medida pro-
visória) trabalhista que tramita 
no Congresso. A MP é relatada 
pelo deputado Christino Áureo 
(PP-RJ) e, por causa do recesso 
do Legislativo, só volta a ser 
discutida na Câmara em agosto.

Segundo Áureo, a proposta 
prevê recursos do Orçamento 
federal para o BIP até o fim do 
ano – por causa da pandemia da 
COVID-19, há formas mais flexí-
veis de conseguir verba em 2021.

A partir de 2022, o plano, 
elaborado pelo deputado junto 
com técnicos do Ministério da 
Economia, é usar recursos do 
Sistema S para bancar o bônus 
de qualificação. Mas há um im-
passe, e essa ideia gerou críticas 
no Congresso.

Desde o início do governo 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
os recursos do Sistema S são 
alvo de ofensiva da equipe eco-
nômica, mas o time de Guedes 
não tem conseguido mexer 
nessas verbas, que são prove-
nientes de contribuições pagas 
pelas empresas.

Recentemente, em reuniões 
internas sobre a reforma tribu-
tária, o ministro reconheceu a 
interlocutores que seria muito 
difícil promover um corte nas 
verbas do Sistema S por consi-

Os consumidores que 
agendaram festas que foram 
adiadas durante a pandemia 
não poderão ter prejuízos. 
A decisão foi firmada entre 
empresas de eventos, res-
ponsáveis por festas de for-
matura e estudantes que ti-
veram suas  comemorações 
adiadas nos anos de 2020 e 
2021 em função da pandemia 
provocada pela COVID-19.

A conciliação foi definida 
em encontro realizado na CDL-
-CG (Câmara de Dirigentes Lo-
jistas), entre representantes da 
Procon-MS (Superintendência 
para Orientação e Defesa do 
Consumidor) e das empresas 
do segmento. O objetivo foi 
evitar que os formandos e as 
promotoras das festas arquem 
com prejuízos ainda maiores 
em razão de problemas a que 
não deram causa. 

Foi definido que todos os 

eventos programados ante-
riormente serão agendados 
para datas futuras com tudo 
o que foi acordado nos con-
tratos. Ficou estabelecido que 
o consumidor não pode ter 
custo adicional pela neces-
sidade de adiamento de sua 
festa. O superintendente da 
Procon estadual, Marcelo Sa-
lomão, destacou “que havia 
necessidade  de que se che-
gasse a bom termo mesmo 
não podendo ser atribuída 
culpa às empresas, já que 
os formandos também não 
tiveram qualquer participação 
nas dificuldades que impe-
diram a realização dos sonhos 
de festejar suas conquistas”.

Já o presidente da CDL, 
Adelaido Vila, classificou as 
tratativas como “bastante posi-
tivas” e creditou o resultado à 
maneira profissional com que 
foi conduzida a discussão. (RS)

e a indústria teve 208 novas em-
presas (4,45%). Campo Grande 
lidera sendo sede de 43,3% dos 
empreendimentos, seguido por 
Dourados com 11% e Três La-
goas com 4%.

Na análise por atividades 
econômicas fica evidente a 
mudança causada pela pan-
demia de COVID-19. Sendo 
a atividade médica ambula-
torial restrita a consultas, a 
principal atividade aberta no 
semestre, com 50 empresas. 
As consultorias em gestão em-
presarial somaram 39 CNPJs, 
serviços de engenharia são 38 
e restaurantes e similares 36.

Fechamentos
Assim como nas aberturas, 

o fechamento das empresas 
também foi recorde no primeiro 
semestre. Foram 2.023 CNPJs fe-
chados, sendo o maior resultado 
desde o início da série histórica, 
porém representa um pequeno 
aumento de 2,28% na compa-
ração com o mesmo período do 
exercício 2020, quando 1.978 em-
presas foram fechadas em MS.

Do total, 39,50% delas utili-
zaram o procedimento automá-
tico, no qual o usuário da Jucems 
consegue extinguir a empresa 
ao finalizar os dados requeridos 
no sistema. Dois fatores levam a 

este aumento, sendo a facilidade 
no fechamento e o impacto da 
pandemia de COVID-19.

Das 2023 empresas extintas, 
52% eram do setor de serviços 
(1.062), 42% do comércio (860) e 
4,9% da indústria (101). Seguindo 
a tendência, em Campo Grande 
estão 40% delas, em Dourados 
9,6% e em Três Lagoas 5,9%.

Em relação às atividades 
econômicas mais fechadas, 
o comércio varejista aparece 
em cinco das dez principais, 
onde também aparecem res-
taurantes, transporte de cargas, 
marketing direto e atividades de 
condicionamento físico.

Comércio foi 
segundo setor com 
mais empresas 
abertas no Estado

Programa que deveria 
ajudar no primeiro 
emprego de jovens não 
tem data definida

derar que o dano de imagem ao 
governo seria grande. Os órgãos 
do sistema são responsáveis por 
treinamentos de trabalhadores. 
A ideia de fazer uma tesourada 
nesses recursos foi considerada 
arriscada diante do lobby orga-
nizado das entidades.

Por isso Guedes passou a 
dizer que tentaria, amigavel-
mente, fazer com que essas 
entidades colaborassem com o 
financiamento do novo programa 
para qualificar jovens.

O presidente do Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), Carlos 
Melles, relata ter participado de 
reunião com Guedes nas últimas 
semanas, na qual teria afirmado 
estar disposto a ajudar o governo 
oferecendo cursos de qualifi-
cação, além de liberar eventual 
margem de recursos aberta por 
aumento de arrecadação.

No entanto, Melles diz ter 
sido pego de surpresa quando 

Áureo apresentou o relatório 
da MP prevendo o desloca-
mento de um grande volume 
de recursos do Sistema S para 
bancar essa espécie de vou-
cher aos trabalhadores.

O presidente da entidade 
afirma que as perdas para o 
orçamento do Sistema S podem 
chegar a 30%. Segundo ele, a 
proposta é inviável.

“Dessa forma impositiva, 
fica difícil a gente aceitar. Essa 
proposta é irreal, quem fez não 
conhece o orçamento do Sebrae 
nem do Sistema S. Os recursos 
são muito comprometidos, não 
são programas só de um ano, 
são perenes”, disse.

Uma reunião entre represen-
tantes das entidades e o relator 
da medida está prevista para 
esta semana. No encontro, o 
grupo deve reforçar a oferta 
de participar do programa ofe-
recendo cursos, e não abrindo 
mão de receitas.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,247 R$ 5,248          2,6
Turismo R$ 5,257 R$ 5,43         2,97
Euro R$ 6,134 R$ 6,137             2
Libra Esterlina R$ 7,113 R$ 7,116         1,35

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 301,98
IBOVESPA (SP): 124.394,57 −1.565,69 (1,24%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  305,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  291,50
Frango Congelado  R$      7,29 
Frango Resfriado  R$      7,36
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    11,30
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  140,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    76,00
*Atualizado: 22/06

Cotações

Poupança 

17/07         0,1159
18/07              0,1590
19/07              0,1590
20/07              0,1590
21/07              0,1590
22/07              0,1590
23/07             0,1590
24/07              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
17/07            0,5000
18/07            0,5000
19/07            0,5000
20/07            0,5000
21/07            0,5000
22/07            0,5000
23/07            0,5000
24/07            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 13° 29º

São Paulo                   4º 18°

Brasília 12º 27º

Rio de Janeiro 10º  22º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     8°   23°
Dourados       6°    21°
Corumbá                 12°              25°
Maracaju                  6°             22°
Ponta Porã                 5°              19°
Três Lagoas                6°    24°
Mundo Novo               7°    22°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite 
de tempo aberto ainda sem nuvens.

Umidade relativa do ar
mín.: 23% máx.: 55%

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              

Julho de 2021

Boa Sorte

(N°5609)QuinaQuina
0 5   2 1   3 1   3 5   6 0

LotofácilLotofácil

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

(N°2285)

LOTERIASLOTERIAS
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Na LibertadoresSul-Americana

Equipe paulista 
foi eliminada 
apenas três 
vezes nas 
oitavas de final 
do campeonato

Última vitória do São Paulo na 
Argentina foi no tricampeonato

15h
SporTV - Campeonato Brasileiro 
Sub-20: Athletico-PR x Palmeiras
 
18h
SporTV e Premiere - Campeonato 
Brasileiro Série B: Londrina x 
Confiança
Premiere - Campeonato Brasileiro 
Série B: Guarani x Sampaio 
Corrêa
Premiere - Campeonato Brasileiro 
Série B: Botafogo x Goiás
Premiere - Campeonato Brasileiro 
Série B: Remo x Cruzeiro
 
18h15
FOX Sports - Copa Libertadores 
da América: Boca Juniors x 
Atlético-MG
 
20h30
SBT e FOX Sports - Copa 
Libertadores da América: Racing 
Club x São Paulo
SporTV e Premiere - Campeonato 
Brasileiro Série B: Vitória x Ponte 
Preta
 

Veja na TV Às 20h, na ESPN, Chicago Cubs x St. 
Louis Cardinals, pelo MLB

Reprodução

Fonte: Esporte e Mídia

Gazeta Press
 
O São Paulo irá até a Ar-

gentina para enfrentar o Ra-
cing pelo jogo de volta das 
oitavas de final da Liberta-
dores. Na ida, no Morumbi, a 
partida terminou empatada 
por 1 a 1. Assim, o Tricolor 
precisa vencer o jogo ou ga-
rantir a igualdade por pelo 
menos dois gols no placar 
para avançar de fase.

 Jogando em solo argentino, 
o São Paulo não vence uma 
partida pela competição con-
tinental desde 2005, quando 
conquistou o tricampeonato do 
torneio. Na ocasião, o Tricolor 
derrotou o River Plate por 3 a 
2, na semifinal daquela edição.

Desde então, foram sete 
jogos na Argentina pela Liber-
tadores, com cinco derrotas e 
dois empates. Neste período, 
o São Paulo enfrentou times 
como o próprio River Plate 
e Racing, além de Talleres, 
San Lorenzo, Estudiantes e 
Arsenal de Sarandí.

São Paulo e Racing se en-
frentam nesta terça-feira (20), 
às 20h30 (de MS), no Estádio 
Presidente Perón, em Avella-
neda, dentro da região metro-
politana de Buenos Aires, na 
Argentina. 

No entanto, o Tricolor Pau-
lista foi eliminado apenas três 
vezes nas oitavas de final da 
competição em sua história, 
sendo que nenhuma delas foi 
para equipes estrangeiras.

 Em 2007, o São Paulo en-
frentou o Grêmio e venceu 

O Grêmio conseguiu a pri-
meira vitória no Campeonato 
Brasileiro, no último sábado 
(17), contra o Fluminense. 
Com os três pontos conquis-
tados, o Tricolor terminará a 
12ª rodada fora da lanterna.

O técnico Luiz Felipe Sco-
lari chegou ao Grêmio no 
dia 7 de julho e já soma três 
jogos sem derrotas e sem 
sofrer gols. Felipão estreou 
com um empate no Gre-Nal 
pelo Campeonato Brasileiro, 
venceu na primeira partida 
das oitavas de final, contra 
a LDU fora de casa, na Sul-
-Americana, e saiu com a 
vitória diante do Fluminense.

Nessas três partidas, de 
acordo com números do 
Footstats, o elenco gaúcho 
conseguiu finalizar oito vezes 

no alvo, contra 16 dos adver-
sários. No comando de Sco-
lari, a equipe tem 40,3% da 
posse de bola e o time parou 
de sofrer gols, mas ainda con-
tinua sofrendo um número 
grande de finalizações: são 
23 feitas, contra 40 sofridas.

No jogo contra a LDU, Fe-
lipão deu fim ao jejum do Tri-
color que não vencia há nove 
jogos. Na coletiva, Felipão 
ressaltou que é importante 
ter um elenco para superar 
as grandes dificuldades e 
correr menos riscos.

O Grêmio tem pela frente 
a partida de volta das oi-
tavas da Sul-Americana 
contra a LDU. O jogo é 
nesta terça-feira (20), às 
18h15 (de MS), na Arena do 
Grêmio. (Gazeta Press)

Grêmio consegue série de 
três jogos sem sofrer gols 
no comando de Scolari

por 1 a 0 no Morumbi, mas foi 
derrotado por 2 a 0 em Porto 
Alegre. Já em 2013, contra o 
Atlético-MG, o Tricolor perdeu 
por 2 a 1 em casa e por 4 a 1 
em Belo Horizonte. Por último, 
em 2015, em duelo contra o 
Cruzeiro, uma vitória por 1 a 
0 para cada lado e derrota nas 
penalidades máximas.

 Protestos 
O time convive com uma 

pressão gerada pela falta de 
resultados no Brasileirão e 
até protestos fora dos gra-
mados. A derrota por 1 a 0 
para o Fortaleza, no último 
sábado (17), desencadeou re-
ações até então raras (para 
não dizer inéditas) de co-
brança na era Hernán Crespo, 
responsável por tirar o São 
Paulo de uma fila de quase 
nove anos sem títulos com a 
conquista do Paulistão.

 A principal torcida organi-
zada do clube usou as redes 
sociais para cobrar a diretoria 
de Julio Casares. No comu-
nicado, além do presidente, 
nomes como Daniel Alves e 
Tiago Volpi também foram ci-
tados, o ala é desfalque do 

jogo desta terça-feira por estar 
com a seleção olímpica em 
Tóquio, às vésperas do início 
dos Jogos.

 Uma dezena de torcedores 
permaneceu por quase uma 
hora no portão do Morumbi 
no último sábado, protestando 
contra jogadores e também 
diretoria. A pequena manifes-
tação veio com o recado de “é 
terça-feira”, destacando a im-
portância do confronto diante 
do Racing na Argentina.

Ao mesmo tempo em que 
a cobrança fora de campo 
cresce, o técnico Hernán 
Crespo admite as dificuldades 
enfrentadas. Durante a entre-
vista coletiva concedida no 
último sábado, o argentino 
pediu tempo e paciência diante 
do cenário econômico tricolor, 
que impede um investimento 
considerável em reforços.

 “Estamos construindo uma 
situação difícil para ter um 
São Paulo melhor. Espero, 
porque trabalhamos todos 
juntos, não sei se estarei aqui 
para ver este São Paulo, mas 
estou aqui para fazer um São 
Paulo melhor. Se tivéssemos 
dinheiro, seria mais rápido. 

Vamos lutar? Sim. Queremos 
ganhar, sim, ser competitivos, 
sim, mas é difícil”, admitiu 
Crespo, ciente dos problemas 
financeiros.

 O São Paulo caiu de de-
sempenho e também nos re-
sultados após Crespo e jo-
gadores levantarem o troféu 
do Paulistão. No Campeonato 
Brasileiro, a equipe soma 
duas vitórias depois de 12 
rodadas, ambas conquistadas 
nos jogos anteriores ao revés 
para o Fortaleza do último fim 
de semana.

 Ao mesmo tempo que os 
resultados não vieram, os des-
falques aumentaram. Além de 
não contar com Daniel Alves, 
já no Japão para a disputa dos 
Jogos Olímpicos, Crespo torce 
para contar com Miranda, 
Emiliano Rigoni e até mesmo 
Luciano, que trabalharam 
parte do treino de domingo 
(18) com o elenco. O argentino 
afirmou que vai “aguardar até 
o último minuto” e trabalha 
com alternativas para o jogo 
em Avellaneda, que pode al-
terar o contexto são-paulino 
na temporada. (Com informa-
ções do GE)

São Paulo recebeu o 
Racing, no Morumbi, 
na terça-feira (13), e 
empatou por 0 a 0
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21h

Band e ESPN - NBA: Phoenix 
Suns x Milwaukee Bucks (final, 
jogo 6)
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MS no Japão

Após competir e conquistar bronze no Rio 2016, Talita Antunes integra equipe de comentaristas do SporTV

Das quadras de areia para a “telinha”
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Ellen Prudente

Nesta edição do especial 
de reportagens sobre atletas 
olímpicos e paralímpicos de 
Mato Grosso do Sul que es-
tarão nas Olimpíadas e Para-
límpiadas de Tóquio 2020, o 
jornal O Estado traz a história 
de Talita Antunes, de 38 anos. 

A jogadora de vôlei de 
praia, natural de Aquidauana, 
a 138 km de Campo Grande, 
deixou a cidade interiorana 
para se tornar uma atleta 
olímpica e representar o país 
em campeonatos mundiais. 
Neste ano, diferente das edi-
ções anteriores dos Jogos 
Olímpicos, a atleta não es-
tará nas areias disputando 
as tão sonhadas medalhas, 
mas terá pela primeira vez 
a experiência de narrar os 
jogos do lado de dentro da 
“telinha”, sendo comentarista 
do SporTV. 

Desde muito cedo a jo-
gadora de vôlei já sabia o 
que queria, ser campeã. Se 
mudou para Maceió, em Ala-
goas, para jogar em campeo-
natos brasileiros de seleções 
de quadra. Na cidade, teve 
a oportunidade de migrar 
para a modalidade de praia. 
“Na época recebi um convite 
para ficar um tempo jogando 
por Alagoas e após isso, eu 
iniciaria no vôlei de praia”, 
comenta a jogadora.

Ao lado de Larissa 
França, a aquidauanense 
conquistou mais três títulos 
do Circuito Brasileiro, nas 
temporadas de 2015, 2016 e 
2017. Venceu mais duas vezes 
o Circuito Mundial nos anos 
de 2015 e 2017, e entre esses 
campeonatos representou o 
Brasil nos Jogos Olímpicos do 
Rio 2016.

Ao lado da capixaba, 
Talita Antunes jogou bem os 
jogos do Rio, mas a dupla 
não conquistou o sonhado 
ouro. As norte-americanas 
Walsh e Ross tiraram o 
lugar mais alto do pódio das 
brasileiras, que terminaram 
o campeonato com a medalha 
de bronze, que não era o 
esperado mas também foi 
muito festejado pela dupla e 
por toda a torcida brasileira. 

“Ao contrário das 
Olimpíadas de Pequim, no 
Rio nós optamos por não 
participar das aberturas e 
utilizarmos como nossa base 
a urca do time do Brasil, não 
fomos para a Vila Olímpica, 
tudo para salvar energia 
para buscarmos um bom 
resultado”, aponta Talita.

Família 
No ano de 2018, Antunes 

se afastou da areia para se 
dedicar ao maior desafio de 
sua vida, a de ser mãe do 
Renato, hoje com 3 anos. No 
próximo ano Talita já estava 
de volta ao vôlei, conciliando 
a maternidade com o esporte.

“Antes do meu filho nascer 
eu tinha muitas dúvidas 
sobre se seria capaz de 
conciliar a carreira com a 
função de mãe, mas quando 
voltei, após a gravidez, tive 
certeza de que conseguiria 
ser uma grande mãe e voltar 
a ser uma grande atleta”, 
destaca a sul-mato-grossense. 

Depois de quase um ano 
longe das quadras e com 
Renatinho completando 5 
meses, Talita retornou ao 
vôlei e iniciou o desafio 
de jogar ao lado de Carol 
Solberg, onde revezava na 
função de defensora.

Parceria extensa
Destaque

Com apenas 19 anos, a 
sul-mato-grossense chamou 
atenção de Jacqueline Silva, 
jogadora de vôlei de praia e 
campeã olímpica em Atlanta, 
1996. A veterana do esporte 
se impressionou com o estilo 
da menina e, em 2001, a con-
vidou para morar no Rio de 
Janeiro e se tornar sua par-
ceira no esporte. Entretanto, 
Jacqueline Silva sofreu uma 
lesão e se afastou dos cam-
peonatos. Talita terminou a 
temporada de 2002 com Re-
nata Ribeiro.

Já ao lado de Taís Jesus, 
Talita foi campeã da etapa de 
Goiânia do Circuito Brasileiro 
em 2003, sendo a primeira 
vitória de muitas de sua car-
reira. Após isso, disputou o 
Circuito Italiano com Giseli 
Gávio, e em 2005 retornou 
à parceria com Renata, com 
quem se manteve até as Olim-
píadas de Pequim em 2008.

Em sua estreia nos jogos 
olímpicos, Antunes e sua 
parceira não jogaram bem e 
acabaram sendo derrotadas 
na semifinal pelas norte-ame-
ricanas Kerri Walsh e Misty 
May, que na época eram as 
atuais campeãs olímpicas e 
as favoritas para a conquista 
de mais um título. “A experi-
ência de estar nas olimpíadas 
pela primeira vez, foi incrível, 
tudo era uma novidade”, re-
lembra a atleta.

Após os jogos, as brasi-
leiras decidiram abandonar 
a parceria e iniciar um novo 
ciclo separadas. Talita An-
tunes começou a temporada 
de 2009 com a jogadora 
Maria Elisa, que a ajudou 
a conquistar uma medalha 
de bronze no Campeonato 
Mundial e com quem foi para 
as Olimpíadas de Londres 

em 2012. Já o 
Circuito Mundial 
de 2013 foi con-
quistado ao lado 
de Tatiana Lima e 
em 2014 iniciou uma 
parceria duradoura 
com Larissa França, 
medalhista de bronze 
nas Olimpíadas de 
Londres em 2012.

Novo desafio
Hoje, Talita Antunes se 

prepara para um novo de-
safio, diferente dos campe-
onatos mundiais e de ser 
mãe. Nas Olimpíadas, que 
começam na próxima sexta-
-feira (23), Antunes, junto 
da equipe do SporTV, vai 
comentar a modalidade e 
torcer ao vivo, junto com o 
público brasileiro.

Desde que recebeu o con-
vite de integrar a equipe 
de comentaristas nos jogos 
japoneses, a sul-mato-gros-
sense tem estudado 
m i n u c i o s a m e n t e 
todas as equipes 
que vão par-
ticipar da 

competição. “A preparação 
tem sido intensa. Tenho de 
conhecer todos os times e 
saber o histórico de cada 
um”, conta Antunes.

Além da grande respon-
sabilidade atribuída à nova 
função da jogadora, ela 
aponta que essa é uma oportu-
nidade de aproveitar os jogos 
de uma forma única. “Vou 
participar dos jogos de 
uma maneira 

Desde que recebeu o con-
vite de integrar a equipe 
de comentaristas nos jogos 
japoneses, a sul-mato-gros-
sense tem estudado 
m i n u c i o s a m e n t e 
todas as equipes 
que vão par-
ticipar da 

participar dos jogos de 
uma maneira 

nova, vou ter uma visão 
completamente diferente de 
quando estou jogando, estou 
ansiosa”, destaca. 

 A Rede Globo e o SporTV 
reforçaram o time de comen-
taristas para a cobertura 
do evento. 

Além da aquidauanense, o 
canal convidou medalhistas 
olímpicos  e técnicos de todas 

as modalidades para divi-
direm suas experiências 
e comentarem sobre os 
atletas que disputam 
este ano. 

Bernardinho, téc-
nico do vôlei de 
quadra, integra a 
equipe, assim como 
Janeth Arcain, jo-
gadora de bas-

quete e medalhista 
de prata e bronze em 

olimpíadas. Diego Hypo-
lito e Daiane dos Santos 

dividem a missão de co-
mentar a ginástica, entre 
outros grandes atletas brasi-
leiros que fizeram história no 
esporte mundial. 

A Rede Globo irá exibir 
200 horas de Jogos Olímpicos 
de Tóquio na TV aberta. O 
evento terá cobertura ampla 
também no SporTV, que terá 
quatro canais lineares e 45 
sinais na internet para exibir 
eventos. Fora do Grupo Globo, 
apenas o BandSports exibirá 
os Jogos. (Com informações 
do UOL)

Com apenas 19 anos, 
Talita Antunes foi 
jogar com a veterana 
Jacqueline Silva, no Rio 
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Vamos com uma ambição clara: queremos 
derrotar esse projeto. Se houver atenção 
e escrutínio internacionais, podemos 
enterrar a Ferrogrão
David Adler, economista americano

MUNDO

Pandemia

Mobilização

Projeto prevê ligação de 1 mil 
quilômetros entre Sinop (MT) e o 
porto de Miritituba (PA)

Jovens e não vacinados puxam alta 
de casos de COVID-19 na Holanda

Delegação internacional promete vinda ao 
Brasil para pressionar contra a Ferrogrão

Movimento no porto 
paraense é intenso 
para embarque de soja 
a outros países

Folhapress

Fábio Zanini
Folhapress

Uma delegação interna-
cional de ativistas e políticos 
de esquerda desembarca no 
Brasil no dia 15 de agosto 
para pressionar contra a 
construção da Ferrogrão, 
ferrovia que pretende ligar 
Mato Grosso ao Pará para 
exportação sobretudo de soja 
e milho.

O projeto é um dos mais 
ambiciosos do governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido) na 
área de infraestrutura e en-
trou definitivamente na mira 
de ambientalistas e lideranças 
de esquerda, ocupando um 
lugar que no passado já foi, 
por exemplo, da usina de  
Belo Monte.

A comitiva é ligada à Inter-
nacional Progressista, enti-
dade criada no ano passado 
pelo senador americano Bernie 
Sanders e pelo ex-ministro das 
Finanças da Grécia Yanis Va-
roufakis, e que reúne políticos, 
ativistas e celebridades de  
diferentes países.

Segundo o economista ame-
ricano David Adler, coorde-
nador-geral da organização, 
a delegação ainda está sendo 
fechada, mas deverá incluir 
parlamentares de países como 
Espanha e Alemanha, lide-
ranças indígenas dos EUA, 
ativistas ambientais e sindica-
listas. Também deverá haver 
representantes de países  
latino-americanos.

A visita atende a um con-
vite da Apib (Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil), 
ONG que é uma das principais 
oponentes da Ferrogrão.

“Vamos com uma ambição 
clara: queremos derrotar esse 
projeto. Se houver atenção e 

escrutínio internacionais, po-
demos enterrar a Ferrogrão”, 
diz Adler.

Projeto estratégico
A ferrovia, de cerca de 1.000 

km de extensão, ligaria Sinop 
(MT), um dos polos produtores 
de soja no Brasil, ao porto de 
Miritituba (PA).

Ela correria paralelamente 
à BR-163, cujo asfaltamento 
foi recentemente completado 
pelo Governo Bolsonaro, e 
seria uma alternativa para 
a exportação de grãos, prin-
cipalmente para a China e 
outros países asiáticos.

A obra é considerada es-
tratégica pelo setor do agro-
negócio, que diz ser impera-
tivo melhorar a estrutura de 
escoamento de sua produção  
para exportação.

Um dos argumentos mais 
utilizados por seus defensores 
é de que ela ajudaria a desa-
fogar o tráfego da estrada, hoje 
tomada por caminhões carre-
gados de soja. Seria, portanto, 
ambientalmente responsável.

ONGs e representantes do 
Ministério Público, no entanto, 
apontam para o dano que a 
obra causaria a uma vasta 
região na Amazônia.

O trajeto corta, por 
exemplo, a Floresta Nacional 
do Jamanxim (PA), uma área 
de preservação ambiental, e 
pode afetar diversas comu-
nidades indígenas que vivem  
nos arredores.

O governo gostaria de li-
citar a obra ainda neste ano, 
mas enfrenta questionamentos 
de órgãos de controle, como o 
TCU (Tribunal de Contas da 
União), além de uma ação no 
STF. O investimento previsto 
é de R$ 21,5 bilhões, e a ideia 
é de que a ferrovia entre em 

operação em 2030.

Programação da comitiva
A delegação da Interna-

cional Progressista deve ficar 
no Brasil durante seis dias, e 
incluir encontros em Brasília, 
Santarém e Belém.

Na agenda, que ainda está 
sendo fechada, dever haver 
reuniões com lideranças in-
dígenas e ambientais, autori-

dades do Judiciário, Ministério 
Público e órgãos de controle, 
além de representantes de 
partidos de esquerda.

No Brasil, um dos inte-
grantes da entidade é Fernando 
Haddad (PT), ex-prefeito de 
São Paulo. Outros membros 
são o linguista Noam Chomsky 
(EUA), o ex-presidente do 
Equador Rafael Correa, o ator 
Gael García Bernal (México), 

o ex-vice-presidente da Bo-
lívia Álvaro García-Linera, a 
primeira-ministra da Islândia, 
Katrín Jakobsdóttir, e a escri-
tora Naomi Klein (Canadá).

De acordo com Adler, a Fer-
rogrão tem grande potencial 
de mobilizar a comunidade 
internacional, porque não é 
um tema abstrato, mas um 
projeto que afeta diretamente 
a questão ambiental.

“É uma ferrovia cortando 
1.000 km na Amazônia. E 
é uma obra que serve a in-
teresses do agronegócio 
que não estão baseados  
no Brasil.”

A maneira como a Ferrogrão 
está sendo defendida, segundo 
ele, equivale a uma espécie de 
“lavagem cerebral verde”, o que 
apresenta novos desafios para  
seus opositores.

“Essa ferrovia está sendo 
apresentada com base na pre-
missa de que é melhor para 
o meio ambiente do que ter 
caminhões na estrada. É um 
escândalo que algo que tão 
obviamente vai desalojar co-
munidades e gerar enorme 
destruição ambiental seja 
apresentada como um projeto 
verde”, afirma.

Patricia Pamplona
Folhapress

“Tivemos um julgamento 
ruim, do qual nos arrepen-
demos e pedimos desculpas”, 
afirmou o primeiro-ministro 
da Holanda, Mark Rutte, no 
começo da semana passada. 
Seu governo havia relaxado 
as medidas de restrição contra 
a COVID, mas teve de recuar 
às pressas depois de uma 
forte alta de casos, que atingiu 
especialmente os jovens que 
gostam de ir a lugares como 
bares e baladas.

Em 26 de junho, o governo 
liberou restaurantes, cafés e 
casas noturnas a operarem 
de modo quase normal, e 
autorizou também grandes 
eventos. Naquele momento, 
a média móvel de casos era 
de 653 por dia. Três semanas 
depois, esse número atingiu 
10 mil. Um festival de música 
que reuniu 20 mil pessoas foi 
apontado como um dos focos.

A forte alta de casos, no en-
tanto, não foi acompanhada 
por elevação nas mortes. 
O avanço da vacinação 
ajuda nisso: quem tomou 
doses passa a ter menos 
risco de complicações se  
for contaminado.

Entre os infectados, a 
maioria foi de pessoas que 
não tomaram vacina. Um es-
tudo apontou que 60% dos 
casos confirmados não tinham 
recebido as doses. O levan-
tamento, feito pelo Instituto 
Nacional para Saúde Pública e 
Ambiente da Holanda (RIVM), 
conseguiu obter os dados de 
imunização de 72% dos con-
taminados no começo de julho.

A Holanda já alcançou uma 
boa taxa de vacinados com 
a primeira dose, de 82,4%, 
segundo dados oficiais. Os 
completamente imunizados, 
no entanto, ainda são 52,7%. 
As vacinas ficaram disponí-
veis para pessoas com mais de 
18 anos em 12 de junho.

Nova onda
A nova onda da doença tem 

atingido os mais jovens com 
maior frequência. A taxa de 
casos entre holandeses com 
idade de 20 a 29 anos passou 
de 13,2 por 100 mil, em 1º 
de julho, para 200,3 dez dias 
depois.

É justamente esta a faixa 
etária que mais frequenta os 
lugares apontados como focos 
de contaminação. O RIVM con-
seguiu identificar os prováveis 
locais de infecção de 28% dos 

casos confirmados entre 7 e 
13 de julho. Entre eles 37% 
foram em cafés, restaurantes 
e boates, bem à frente de se 
contaminar em casa, em con-
tato com moradores (28%), ao 
receber visitantes (16%), ir 
a festas (15%) e no trabalho 
(7%).

Com a alta, o premiê Rutte 
anunciou a volta das restri-
ções até 14 de agosto, com 
redução do funcionamento de 
estabelecimentos de comida, 
fechamento de boates e can-
celamento de grandes eventos.

O avanço da variante delta, 
50% mais contagiosa, também 
tirou o otimismo do governo 
holandês. Atualmente, a cepa 
já corresponde a 67% dos 
casos no país. “Quando uma 
variante chega num local que 
está nessa flexibilização e a 
população que tomou as duas 
doses não somam 75%, 80% 
ou mais, há explosão de casos, 
hospitalizações e até mortes”, 
explica Isaac Schrarstzhaupt, 
coordenador na Rede Análise 
COVID-19, que reúne pesqui-
sadores da pandemia.

O país do planeta que mais 
avançou na vacinação foi 
Malta, com 71% de totalmente 
imunizados, segundo dados do 
jornal “New York Times”.
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Victoria Azevedo
Folhapress

O secretário de Saúde 
do Estado de São Paulo, 
Jean Gorinchteyn, 
afirmou que o novo 
ciclo de vacinação irá se 
iniciar em 17 de janeiro 
de 2022 no estado.

“Essa nova fase de 
imunização contra a 
COVID irá se iniciar no 
dia 17 de janeiro do ano 
que vem. Foi exatamente 
o dia que nos vacinamos 
a primeira brasileira 
aqui de São Paulo, 
Mônica Calazans”, disse 
o secretário.

Foi nessa data em que 
a primeira brasileira a 
ser vacinada no Brasil, 
a enfermeira Monica 
Calazans, tomou a 
primeira dose da vacina 

CoronaVac no Estado de 
SP.

Segundo o secretário, 
a expectativa é de que 
o Ministério da Saúde 
e o Conass (Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde) também 
tenham o entendimento 
de que é necessário o 
início do novo ciclo 
em janeiro. O governo 
de São Paulo, porém, 
iniciará a vacinação 
independentemente de 
um consenso, disse.

A fala ocorreu ontem 
(19), durante a entrega 
de 1 milhão de doses de 
CoronaVac ao Ministério 
da Saúde.

É a quinta entrega que 
o Instituto Butantan faz 
ao PNI (Plano Nacional 
de Imunizações) este mês. 
Ao todo, cerca de 54,1 

milhões de doses foram 
enviadas. As últimas 
quatro entregas fazem 
parte de um lote de 10 
milhões de doses que 
o Butantan começou a 
enviar ao Ministério da 
Saúde este mês.

Até o fim do mês 
de agosto, o governo 
estadual pretende 
entregar as 100 milhões 
de doses encomendadas 
pelo governo federal, 
antecipando em um mês 
o prazo inicial, de 31 de 
setembro.

O Butantan também 
trabalha na produção de 
uma nova vacina contra 
a COVID-19, a Butanvac. 
Segundo o secretário 
de Saúde, já existem 
20 milhões de doses 
produzidas aguardando 
envase.

Novo ciclo de vacinação começará 
em SP em 17 de janeiro de 2022, 

diz secretário de Saúde

Serão 
incluídos 
voluntários 
com idades 
entre 18 
e 55 anos, 
que estejam 
altamente 
expostos 
à infecção 
com o novo 
coronavírus
Anvisa

Imunização Crime Privatização

Secretário paulista, Jean 
afirmou que novo ciclo 
vai começar com ou 
sem governo federal
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Antônio Claret Guerra
Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) au-
torizou, ontem (19), a reali- 
zação de estudo clínico para 
avaliar a segurança, a eficácia 
e a imunogenicidade da apli-
cação de terceira dose da 
vacina contra COVID-19 da 
AstraZeneca.

Segundo a Anvisa, o estudo 
inicial será feito em partici-
pantes que já receberam as 
duas doses do imunizante, 
com um intervalo de quatro 
semanas entre as aplicações. 
A dose de reforço será apli-
cada de 11 a 13 meses após a 
segunda dose.

A Anvisa explica que trata-
se de um estudo de fase três, 
em que o voluntário não sa-
berá o que tomou: se uma dose 
da vacina ou de placebo.

Voluntários
“Serão incluídos volun-

tários com idades entre 18 e 55 
anos, que estejam altamente 
expostos à infecção com o 
novo coronavírus, como profis-
sionais de saúde. Não serão 
incluídas gestantes ou pessoas 
com comorbidades”, explica a 
agência, em nota.

Segundo informou a Anvisa, 

Leonardo Vieceli e Nicola Pamplona
Folhapress

Às vésperas da aber-
tura de consulta pública, 
o modelo de concessão do 
Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro, provoca divergên-
cias entre governos e le-
vanta incertezas sobre o 
futuro de outro aeroporto 
carioca, o Galeão.

De um lado, o governo 
federal vê com bons olhos a 
possibilidade de ampliação 
de voos no Santos Dumont 
a partir do repasse para 
a iniciativa privada. Mas, 
na visão do governo es-
tadual e da Prefeitura do 
Rio, esse aumento colo-
caria em xeque as opera-
ções do Galeão (Aeroporto 
Internacional Tom Jobim) 
no pós-pandemia.

Ou seja, poderia haver 
uma competição entre os 
terminais, separados por 
menos de 20 quilômetros. 
O Santos Dumont, de menor 
porte, fica no centro do 
Rio, enquanto o Galeão está 
localizado na Ilha do Gover- 
nador.

O estado e a adminis- 
tração municipal defendem 
a ideia de que, após a con-
cessão, o Santos Dumont 
não tenha uma ampliação 
de rotas e fique concen-
trado em voos de menor dis-
tância, como a ponte aérea 
com São Paulo e Brasília, 
além de executivos. Assim, 
a intenção seria ampliar 
as conexões domésticas no 
Galeão e também fortalecê-
lo como hub internacional.

O governo federal, por 
sua vez, sinaliza que não 
pretende aceitar restrições, 
já que a escolha dos ter-
minais ficaria nas mãos 
das companhias aéreas. Em 
outras palavras, o mercado 
definiria para onde voar.

Após a conclusão de es-
tudos, a consulta pública 
sobre a concessão do 
Santos Dumont deve ser a- 
berta na primeira quinzena 
de agosto, conforme o 
Ministério da Infraestru-
tura. A previsão é de que 
o leilão ocorra no primeiro 
semestre de 2022.

Na prática, quem levar 
a administração do Santos 
Dumont também terá de 
administrar os aeroportos 
de Jacarepaguá (RJ), Uber-
lândia (MG), Montes Claros 
(MG) e Uberaba (MG). Os 
investimentos previstos no 
bloco ficam na casa de R$ 
1,7 bilhão.

O terminal do centro 
do Rio é considerado uma 

das joias da coroa em dis-
puta. Outro destaque é o 
aeroporto de Congonhas, 
em bloco com mais quatro 
ativos – Campo de Marte 
(SP), Campo Grande (MS), 
Corumbá (MS) e Ponta Porã 
(MS).

Repensar o modelo
O secretário estadual de 

Turismo do Rio de Janeiro, 
Gustavo Tutuca, ressalta 
que o governo fluminense 
é favorável à concessão do 
Santos Dumont, mas afirma 
que o modelo precisa ser 
repensado.

“A gente tem de entender 
a importância do Galeão 
para o Rio. Em plena ativi-
dade, o aeroporto pode 
gerar cerca de 20 mil em-
pregos diretos. Vimos, até 
pela pandemia, a concen- 
tração de voos domésticos 
no Santos Dumont, que tem 
capacidade menor. O que 
preocupa são declarações 
de que o Santos Dumont 
poderia receber até voos in-
ternacionais”, diz Tutuca.

“Isso causou preocu-
pação para a prefeitura e 
o governo do estado, com o 
possível impacto econômico 
e ambiental. O Santos Du-
mont está em uma área 
com muitas residências. O 
aeroporto tem uma vocação 
consolidada para ponte 
aérea e voos executivos”, 
acrescenta.

O secretário nacional 
de Aviação Civil do Minis-
tério da Infraestrutura, 
Ronei Glanzmann, afirma 
que eventuais impactos no 
Galeão serão discutidos ao 
longo da consulta pública. 
Mas, segundo ele, o governo 
federal tem como premissa 
para o setor a liberdade 
de voos.

“A companhia põe o 
voo onde quer e, havendo 
disponibilidade opera-
cional, os governos ficam 
impedidos de direcionar o 
tráfego. Tem uma lógica 
forte, de deixar o empreen- 
dedor encontrar a demanda. 
No caso do Rio, o Santos Du-
mont tem capacidade e vai 
continuar tendo. Com novas 
tecnologias, passa a ser 
cada vez mais viável ope- 
racionalmente”, comenta 
Glanzmann.

“Daqui para a frente, o 
que a gente vai começar a 
perceber, com novos aviões, 
é que tem múltiplas opor-
tunidades de negócio no 
Santos Dumont, com voos 
para Fortaleza, Recife, 
Punta del Este, Montevidéu 
[Uruguai]”, completa.

Rogério Pagnan
Folhapress

Quando agentes do 
Gate (Grupo de Operações 
Táticas Especiais) foram 
acionados para analisar um 
explosivo deixado para trás 
pela quadrilha que invadiu 
a cidade de Jarinu (SP), na 
terça (13), eles já davam 
como certo o tipo de mate-
rial que encontrariam: um 
Metalon.

Dito e feito. Metalon é o 
nome dado pelos policiais 
para um explosivo caseiro, 
muito usado por quadrilhas 
ligadas ao PCC, capaz de 
romper portões, caixas 
eletrônicos e até cofres 
bancários. Seu emprego 
vem sendo cada vez mais 
comum nos mega-assaltos 
em São Paulo e em outros 
estados.

De acordo com Valmor 
Saraiva Racorti, coman-
dante do Batalhão de Ope- 
rações Especiais, esse tipo 
de explosivo já foi usado 
em ao menos sete ataques 
criminosos: Araraquara, 
Botucatu, Ourinhos, Mo-
coca e Jarinu, em São 
Paulo, além de Criciúma 
(SC) e Uberaba (MG).

O Metalon é, basica-
mente, uma estrutura me-
tálica oca (como um pé de 
mesa de cozinha, de car-
teira escolar ou esquadria 
de metal) preenchida com 
pólvora (preta ou branca) 
ou emulsão. As duas ex-
tremidades são fechadas, 
geralmente com Durepoxi. 
Em uma delas, é colocado 
um barbante detonador e 
uma espoleta. O tamanho 
varia de 20 centímetros 
a meio metro de cumpri-
mento.

Quando o Metalon é 
preenchido com emulsão, 
os criminosos conseguem 
produzir uma explosão 
capaz de despender até 
150% mais energia que 
uma dinamite conven-
cional com pólvora, se-
gundo especia-listas.

Na maioria dos ataques 
verificados pela polícia pau-
lista nos últimos dois anos, 
utilizou-se o preenchimento 
com emulsão.

Outra característica im-
portante do Metalon é que 
os criminosos conseguem 
direcionar a energia para 
pontos específicos e, com 
isso, abrir caixas ele-
trônicos e cofres bancários 
sem destruir todo o prédio.

A carga explosiva, se-
gundo a polícia, é adquirida 
no comércio ilegal, geral-
mente material desviado 
de pedreiras ou obras em 
rodovias.

Ainda de acordo com o 
comandante Racorti, o Meta- 
lon vem sem usado em 
ataques desde 2018, mas os 
explosivos encontrados nos 
últimos dois têm tecnologia 
superior. Uma das evoluções 
mais preocupantes de-
tectadas pela polícia foi o 
acionamento a distância. 
“Por meio de um celular, o 
criminoso manda uma men-
sagem e, a distância, explode 
o Metalon. Isso já teve alguns 
casos, sim, o que foge da nor-
malidade. Isso é novo”, disse.

O surgimento desse tipo 
de explosivo coincide com 
dados obtidos pelo Minis-
tério Público de São Paulo 
que detectou, em 2018, con-
versas entre criminosos 
do PCC sobre a criação de 
cursos para montagem de 
bombas.

Anvisa autoriza análise 
da eficácia de dose de 
reforço da AstraZeneca

o estudo, patrocinado pela As-
traZeneca, será realizado so-
mente no Brasil, nos estados 
da Bahia (1,5 mil voluntários), 
Rio de Janeiro (1,5 mil), Rio 
Grande do Sul (3 mil), Rio 
Grande do Norte (1,5 mil) e 
São Paulo (2,5 mil).

Após a quebra do “cega-
mento da pesquisa”, quando 
os voluntários ficam sabendo 
se receberam a vacina ou o 
placebo, todos os participantes 
do grupo placebo serão con-
vidados a tomar a dose de 
reforço.

Proxalutamida
Ontem também foi autor-

izada a realização de um 
estudo clínico para avaliar 
a segurança e a eficácia do 
medicamento proxalutamida 
na redução da infecção viral 
causada pelo novo coronavírus 
e no processo inflamatório 
provocado pela COVID-19.

O estudo é de fase três e 
avaliará a eficácia e a segu-
rança da substância em par-
ticipantes ambulatoriais do 
sexo masculino com COVID-19 
de leve a moderada.

O estudo é patrocinado 
pela empresa Suzhou Kintor 
Pharmaceuticals, sediada na 
China, e será realizado na Ale-
manha, Argentina, África do 
Sul, Ucrânia, México, Estados 
Unidos e Brasil, onde partici-
parão 12 voluntários do Estado 
de Roraima e 38 de São Paulo.

No domingo (18), ao deixar 
o hospital, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que pediria ao 
Ministério da Saúde estudos 
sobre o uso do medicamento 
no Brasil.

Também foi 
autorizado 
estudo sobre 
medicamento 
proxalutamida

Superdinamite 
caseira 
acionada por 
celular vira 
padrão em 
mega-assaltos

Modelo de concessão do
Santos Dumont levanta 
incertezas sobre Galeão

Para autoridades, há 
risco de o Galeão (foto) 
competir com o Santos 
Dumont, no RJ

Durante a pesquisa, 
alguns voluntários vão 
receber terceira dose e 
outros, placebo
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Marcelo Rezende

Paranormal Panic é uma história em 
quadrinhos pensada para o formato de 
webcomic que pode ser lida rolando a 
tela do celular. Atualmente se encontra 
disponível gratuitamente para leitura nas 
plataformas Webtoon (em inglês) e Tapas 
(em português). A corumbaense Milena 
Zarate e o paraense Moaccyr Kalley 
Pinheiro Costa contaram a história do 
projeto que foi contemplado pelo Edital 
de Literatura da Lei Aldir Blanc em Mato 
Grosso do Sul. Milena comenta que a 
webcomic já está disponível para quem 
quer conhecer o trabalho. “O projeto é 
uma parceria minha com um artista o 
Moaccyr Kalley Pinheiro Costa, no qual 
eu atuo como roteirista e storyboarder, 
e ele cria o design dos personagens e 
ilustra as páginas. Todos os links para a 
obra já podem ser facilmente acessados 
por meio do endereço linktr.ee/miccy”, 
explica Milena.

 Milena conta que o sucesso do 
projeto é graças a muita insistência. 
Paranormal Panic nasceu ainda nos 
tempos da faculdade de Artes. “É uma 
ideia antiga, que surgiu na época que 
conheci o Moaccyr quando eu estava na 
faculdade de artes em 2010. Ela ficou 
um bom tempo engavetada enquanto 
trabalhávamos em outros projetos, e em 
2020 o Webtoon lançou um concurso de 
histórias curtas. Foi quando decidimos 
revisitar a ideia para participar da 
competição, e escrevi três capítulos 
que funcionam como uma espécie de 
piloto da série. Não ganhamos nada 
neste concurso, mas a recepção foi tão 
calorosa que resolvemos continuar o 
projeto por nossa conta. Alguns meses 
depois, ganhamos o Prêmio Capivara de 
Criação e Difusão Literária da Fundação 
de Cultura, então acho que a insistência 
compensou”, celebra a roteirista.

Influência dos mangás
Questionados a respeito das influências 

de ambos, o mangá (tradicionais 
quadrinhos japoneses) está presente 
nas preferências de ambos. “Eu tenho 
várias influências, mas eu diria que as 
minhas principais são Akira Toriyama 
(de Dragon Ball), Eiichiro Oda (de One 
Piece) e as obras dos estúdios Gainax e 
Trigger. Também tenho muita influência de 
cartoons como Steven Universo e Apenas 
Um Show, sem falar que já tive experiência 
trabalhando com série de animação e 
propagandas animadas, então não me 
importo muito de misturar mangá com 
cartoon para alcançar o melhor resultado 
visual que eu puder”, aponta Moaccyr.

Para Milena, as maiores influências, 
tanto artísticas quanto narrativas no 
campo dos mangás, vêm de Rumiko 
Takahashi (Inuyasha, Ranma ½), 
Hiroyuki Takei (Shaman King) e Hiromu 
Arakawa (Fullmetal Alchemist). A artista 
acredita no potencial dos quadrinistas 
do Estado. “Tanto na faculdade de Artes 
Visuais quanto em coletivos de que tive 
a oportunidade de participar como o 
Bigorna Ilustrada, sempre encontro muitas 
pessoas talentosas que também buscam 
novas oportunidades no meio. O que 
acredito que dificulta no fortalecimento 
da cena local é sermos vizinhos de São 
Paulo, porque dá a impressão que só temos 
chance como artistas se nos mudarmos 

Moaccyr Costa 
Experiente em série 
de animação, o artista 
gosta de mesclar 
mangá com cartoon

Milena  Zarate 
Responsável pelo 
roteiro, a storyboarder 
idealizou a webcomic 
há cerca de dez anos

para lá.”
Moaccyr, que vive em Belém, defende 

que, com a internet, não é preciso se 
deslocar para grandes centros como 
São Paulo “Mesmo eu vivendo aqui 
no norte do país, escutei muito que eu 
deveria me mudar para São Paulo se eu 
quisesse me dar bem com quadrinhos 
ou animação, mas eu acredito que 
com as facilidades atuais da internet, 
isso é meio desnecessário. É mais uma 
questão de explorar as opções, ser 
esperto, saber usar as ferramentas 
disponíveis para você, batalhar com 
unhas e dentes para alcançar seu 
potencial quadrinístico e ter amigos e 
parceiros que vão te ajudar, o poder da 
amizade é clichê, mas real.”

Meninas nos quadrinhos
Milena chamou a atenção para o 

protagonismo de autoras ao longo 
do país e ressalta que já rendeu boas 
parcerias com garotas do ramo das 
HQs de Mato Grosso do Sul. “Sempre 
vejo muitos projetos bacanas de várias 
autoras pelo país, apesar de que 
quase sempre se trata de publicações 
independentes como a minha, então 
diria que estamos desbravando mais 
do que ganhando espaço propriamente 
dito. Aqui na região cheguei a fazer 
parceria com a Mayara Ferreira em 
algumas oficinas de quadrinhos e 
roteiros, e admiro muito o trabalho da 
Júlia Mello, que recentemente estava 
atuando mais na área de animação.”

Sobre os planos futuros, existe o 
desejo de emplacar Paranormal Panic 
em uma editora. A dupla segue com 
muitas ideias. “Por enquanto estamos 
persistindo com Paranormal Panic, 
para ver se chamamos a atenção de 
alguma editora, ou talvez até viabilizar 
uma forma de financiamento coletivo. 
Nós temos muitas ideias engavetadas 
que acumulamos no decorrer desta 
última década, mas acredito que no 
momento a meta é marcar nossa 
presença com um projeto bem 
executado”, diz a autora. 

Moaccyr deseja tornar a webcomic uma obra de grande 
alcance, além de acumular experiência e captar parceiros 
para o futuro. “Adoraria poder realizar nossos outros projetos 
o mais rápido que pudéssemos, eu também reconheço que não 
estamos na posição ideal para a realização desses projetos 
engavetados. Nosso objetivo primário é tornar Paranormal 
Panic uma webcomic excelente e de grande alcance, e 
nosso objetivo secundário é acumular experiência, capital e 
parceiros para o melhoramento de nossos projetos, futuros e 
presentes”, finaliza o quadrinista.
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NA LEMBRANÇA 

CAMINHO CERTO    

GUERREIRA DAS LETRAS   
SALVAÇÃO     

BEM-VINDO      
DEFINITIVO 

EFEITO   

REPERCUSSÃO     

CHEGOU…   

PENSAMENTO DO DIA    

POIS É…      

SEM ASSUNTO   

ENERGIA POSITIVA       

Eu rasgo o verbo porque não posso rasgar o sujeito.   

O casal Elô e Fábio de Paula, empresário.   

Os pecuaristas Milena e Fábio Macedo.   

 Gente da gente: Maria Inês Barcelos e Marize Boranga.   

Dois amigos queridos: os desembargadores do TJMS Odemilson Fassa e o 
decano da nossa magistratura brasileira, Claudionor Duarte.   

Aplausos ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) e a toda a 
sua equipe da Saúde. Campo Grande atingiu, no domingo, a 
marca de 30,13% da população adulta completamente imu-
nizada contra o coronavírus. São considerados imunizados 
aqueles que tomaram as duas doses da vacina ou a vacina 
de dose única. Ao todo, já tivemos 421,298 pessoas vaci-
nadas com a primeira dose e 272,992 pessoas imunizadas 
com as duas doses.  

Emocionado e feliz de ver minha amiga e uma das 
maiores escritoras de Mato Grosso do Sul, Raquel 
Naveira, 63, indicada por unanimidade como novo 
membro da Academia de Letras do Brasil, seccional 
de Brasília. Naveira ocupará a cadeira XXIV a convite 
do presidente da entidade, Flávio Kothe. Seus novos 
confrades são Bernardo Cabral, Salomão Sousa, Danilo 
Gomes, Sânzio de Azevedo, Márcio Catunda, Edmílson 
Caminha, Vera Lúcia de Oliveira, Napoleão Valadares, 
Fábio Lucas, entre outros.   

Com as cirurgias eletivas suspensas desde a pan-
demia em todos os grandes hospitais do Estado, só 
atendendo emergências, a esperança está na Caravana 
da Saúde, que vai voltar! Em novo formato, virá em 
outubro com as cirurgias oftalmológicas, eletivas, os 
exames mais complexos, como tomografia computa-
dorizada, ressonância magnética e ultrassom. O go-
vernador Reinaldo Azambuja (PSDB) ainda quer criar 
quatro centros de reabilitação pós-COVID em quatro 
cidades sul-mato-grossenses.    

A Polícia Federal está com novo superintendente, o de-
legado Chang Fan, substituindo Marcel Correia Botelho (à 
frente da corporação por oito meses). Fan atuou em Dou-
rados e Naviraí, já foi superintendente da Polícia Federal 
no Acre e em Goiás. A cerimônia de posse deu-se na sexta-
-feira, 16, no auditório da Receita Federal, com a presença 
do diretor-geral da PF, Paulo Gustavo Maiurino.   

Peru tem novo presidente. A Justiça Eleitoral oficializa 
a vitória do professor Pedro Castillo, 51,  do Perú Libre. A 
candidata derrotada, a administradora de empresas Keiko 
Fujimori, 46, do Fuerza Popular, filha do ex-ditador Alberto 
Fujimori, pediu a anulação do pleito, contestando seu re-
sultado. O motivo seria a pequena diferença que elegeu 
Castilho. O candidato escolhido pelos peruanos é professor 
de escolas rurais, sindicalista, nascido e criado em uma das 
áreas andinas mais pobres do Peru. O processo eleitoral foi 
examinado inclusive por observadores internacionais, como 
a OEA e o Departamento de Estado dos EUA, e a conclusão é 
de que foram eleições justas, democráticas e transparentes. 
Fujimori não apresentou quaisquer provas que embasassem 
sua desconfiança. A posse será no dia 28 de julho.   

Depois do lockdown de 12 dias, Dourados teve uma 
queda significativa na média móvel de casos de COVID-
19. As mortes pela doença caíram quase 70%. Com isso, o 
prefeito, Alan Aquino Guedes de Mendonça (PP), liberou 
o retorno gradativo de eventos para até 100 pessoas.    

Madalena Gordiano, de 48 anos, que foi mantida 
desde os 8 em situação análoga à de escravidão em 
Patos de Minas (MG), cuja história foi apresentada 
pelo “Fantástico”, da Rede Globo, teve sua primeira 
vitória na Justiça, na semana passada. Ela aceitou dos 
antigos patrões, num acordo feito na Justiça do Tra-
balho, um apartamento, avaliado em R$ 600 mil (sobre 
o qual há uma dívida de financiamento de R$ 180 mil), 
um veículo Hyundai, além de R$ 20 mil.    

O inverno ganhou mais força no domingo, embora a 
estação esteja no país desde 20 de junho. Frio demais em 
Campo Grande ontem. Que o Sol volte a brilhar e as tem-
peraturas voltem a subir.   

Se houvesse uma eleição para a escolha do brasileiro que 
mais orgulhou a pátria em todos os tempos, este nome es-
taria entre os primeiros colocado: Alberto Santos Dumont, 
nascido em 20 de julho de 1873, na antiga cidade de Palmira 
(hoje, Santos Dumont), em Minas Gerais. Ele é um daqueles 
gênios que escreveram seu nome na história. Com seu 14-
Bis, assombrou o mundo ao levantar voo e aterrissar com 
meios próprios, abrindo caminho para o desenvolvimento 
da aviação moderna. Sofrendo de esclerose múltipla e 
abatido pelos usos militares do avião, como uma arma de 
guerra, deu fim à própria vida no dia 23 de julho de 1932, no 
Guarujá (SP). Se vivesse nos dias de hoje, saberia que sua 
história é admirada e respeitada por todos os brasileiros.   

A lei do retorno não falha. Às vezes, demora um pouco. 
Outras, é bastante rápida. É só esperar para conferir. A 
Polícia Militar de São Paulo informou que o suspeito de 
matar mãe e duas filhas, em Caraguatatuba (SP), morreu 
em confronto com agentes na noite da última quinta-feira 
(15). Daniela Nogueira, de 40 anos, e duas filhas, de 15 e 
13 anos, foram mortas a facadas.    

Esqueçam as medalhas nas Olimpíadas de Tóquio (23 de 
julho a 8 de agosto). Pelo visto, a imprensa quer saber do 
número de infectados pela variante delta do coronavírus, 
que já representa 30% dos casos de contaminação no Japão.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Fotos: Arquivo

Hoje é Dia do Amigo. Para mim, Dia do Amigo é todo dia. 
Como determinaram que seria hoje, não devemos esquecer 
de que o verdadeiro amigo é aquele que elogia e critica, ja-
mais bajula. A todos, presentes ou virtuais, abraço fraternal.   

Divulgando a fé neste santo 
milagroso. No santuário da capela 
do Hospital São Julião, no Jardim 
Colúmbia, tem uma relíquia dele. 
Uma plataforma com os pés do 
papa gravados no cimento quando 
por lá passou, em 1992, a pedido 
da irmã Sílvia. Vá lá, ore com fé e 
faça seu pedido. São João Paulo II, 
abençoe nossa semana!
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Obra busca autores de todo o país e trata sobre violência doméstica

Poesia de Mara Calvis é 
selecionada para coletânea 

Dia do AmigoLiteratura

Outback presenteia o 
‘melhor amigo canino’ 
com coleira exclusiva

Fotos: Divulgação e acervo pessoal

Se existe uma amizade 
que muito se fortaleceu no 
último ano foi a de humanos 
e seus cachorros. Por isso 
o Outback vai tornar o Dia 
do Amigo mais especial e 
comemorar de um jeito bem 
diferente: durante uma se-
mana, de 19 a 25 de julho, 
a marca de temática aus-
traliana irá presentear os 
“aumigos” com uma coleira 
customizada da marca Meu-
AuAu. O item acompanhará 
os pedidos dos combos es-
peciais da promoção. A ação 
acontece exclusivamente no 
delivery, via iFood, enquanto 
durarem os estoques. 

“Por conta do isolamento, 
faz um ano e meio que nos pri-
vamos de estar com amigos e 
familiares, mas um amigo 
especial esteve ao nosso lado 
em todos os momentos. Pen-
sando nisso, queremos reco-
nhecer aqueles que estiveram 
com a gente, fiéis e sempre 
dispostos a nos divertir. Por 
isso, neste Dia do Amigo, 
quem ganha o presente do 
Outback é o cãozinho, nosso 
melhor aumigo! A data já é 
celebrada há muitos anos por 
nós, sempre incentivamos a 
comemoração do dia com a 
galera no Outback, por meio 
de promoções e campanhas. 
Com essa lógica, neste ano, 
não poderíamos fazer dife-
rente. Nossos cachorros são 
com certeza nossos maiores 
companheiros e tiveram um 
grande papel ao nosso lado 
durante os últimos tempos!”, 
diz Renata Lamarco, diretora 
de Marketing do Outback 
Brasil.  

Os combos criados espe-
cialmente para a ação são: 
Cãobo Ribs (Ribs on The 
Barbie + Iced Tea de 500ml) 
e Cãobo Wings (Super Wings 
+ 1 Growler de 1L de Chopp 
Brahma), por R$ 89,90 cada. 
O cliente ainda poderá es-
colher o tamanho da coleira 
exclusiva e produzida em 
parceria com a MeuAuAu, 
disponível em P, M e G. Cada 
combo dá direito a uma co-
leira.     

Campanha de adoção 
Para quem ainda não 

tem um melhor amigo ca-
nino haverá a oportunidade 
de encontrar seu “match” 
na campanha de adoção em 
parceria com a Petz. Du-
rante toda a semana, fotos de 
cãezinhos em busca de uma 
família estarão no hotsite 
da ação para que as pes-
soas possam encontrar um 
“aumigo” de verdade. Quem 
quiser conhecer os cãezinhos 
disponíveis para adoção pode 
acessar www.outback.com.
br/diadoamigo e verificar os 
detalhes. Além disso, o hot-
site também traz indicações 
de ONGs por cidade para que 
as pessoas possam conhecer 
o trabalho das instituições 
mais próximas.   

Ação também nas redes sociais 
Como parte das celebra-

ções, o perfil do Outback no 
Instagram será “invadido” 
pela cachorrinha Malu, que 
se tornará a AUdministra-
dora do conteúdo das redes 
sociais da marca durante 
toda a semana.  

Marcelo Rezende

A escritora e poetisa Mara 
Calvis teve o poema Humanizar 
selecionado para a coletânea 
“Almas Cativas”, que irá reunir 
autores de todo o país. Mara 
explica que a ideia para criar 
a obra partiu de um grupo de 
discussão de escritores. “Essa 
antologia nasceu em uma dis-
cussão em um grupo do volume 
3 de ‘50 vozes poéticas do Brasil’ 
da Biblio Editora, que eu parti-
cipo desde o primeiro, e já vai 
pro quarto volume. No grupo 
falávamos sobre a constante 
agressão às mulheres, a criança, 
ao idoso, mas especificamente 
a violência contra a mulher. A 
partir dessas conversas nasceu 
a ideia de os poetas se unirem e 
focar em trabalhar poesias com 
essa temática sobre violência e 
falta de humanidade.”

“Como muitos poetas escre-
veram sobre a violência contra 
a mulher, eu preferi o tema do 
humanizar, porque se nós somos 
seres humanos humanizados 
não existiriam violências de 
quaisquer tipos contra mulher, 
idoso, criança, desigualdade, a 
equidade viria de forma natural, 
tranquila, em paz. Mas penso 
eu, que no sistema em que o 
embate e a disputa por poder, 
por espaço, por melhores con-
dições sociais, muitas pessoas 
não medem esforços de fazerem 
coisas erradas pra chegarem ao 
poder. Dentro de toda a temática 
da violência e as ‘Almas Cativas’, 
a antologia foi organizada por 

Rogério Lemes e pela Janaína 
Bellé. Foi feito o edital de cha-
mamento para poetas de todo o 
Brasil que quisessem participar, 
e essa aí foi a minha contri-
buição”, esclarece a escritora.

Cativando novos leitores
Atuante no cenário literário 

do Estado, Mara Calvis busca 
criar uma nova geração de lei-
tores. “Há 12 anos eu escrevo 
literatura infantojuvenil para-
didática, tenho dez livros sobre 
Mato Grosso do Sul, sou pesqui-
sadora do lixo há 32 anos, e por 
isso, meu primeiro livro foi ‘Lixo 
no Lugar Certo, Planeta vivo e 
Esperto’, eu escrevo sobre água, 
o consumo, sobre diversidade 
racial, sobre o trânsito, sobre 
temas sociais, ética, cidadania, 
filosofia para crianças e há 
uns sete, oito anos comecei 
a escrever poesia, que é uma 
forma também de eu chegar ao 
meu público, que eram crianças 
há 12 anos  e estão crescendo, 
jovens, para que eu continue 
tendo esses meus leitores por 
perto. Na prática da escrita, 
esse é um objetivo meu, meu 
principal foco é criar uma nova 
leva de leitores, por isso eu 
escrevo para crianças, mas 
leitores que reflitam sobre as 
ações dentro do convivo social. 
E a poesia já me faz presente 
em 15 obras literárias, de cole-
tâneas de poetas, e ultimamente 
eu estou praticando muito a 
quinta poética, que foi uma 
forma poética criada em Ma-
riana, em Minas Gerais.”

Para a poetisa, a abrangência 
do livro é uma forma de semear 
o amor ao longo de todo o país. 
“Pensar que essa coletânea vai 
chegar a todos os estados do 
Brasil por terem poetas de todo 
o Brasil, na hora de fazer a po-
esia eu imaginei que eu pudesse 
plantar sementes de amor, de 
carinho, de reflexão, de possi-
bilidade de mudança e que esse 
sentimento humano, humani-
tário pudesse nascer nesses lei-
tores de ‘Almas Cativas’ pra que 
novos hábitos, tenham uma con-
vivência melhor entre os seres 
humanos, pudesse ter a minha 
contribuição, muito honrada”, 
finaliza Mara.

Sobre ‘Almas Cativas’
O projeto literário tem por 

objetivo chamar a atenção, da 
sociedade brasileira, sobre o fe-

nômeno da violência doméstica 
no país. As produções literárias 
dividir-se-ão em artigo cientí-
fico, artigo de opinião, conto, 
crônica, haicai, literatura de 
cordel, poesia ou fotografia, 
conforme o Edital 004, de 16 de 
junho de 2021 publicado no site 
da Biblio Editora. Podem parti-
cipar da antologia autores bra-
sileiros e estrangeiros, maiores 
de 18 anos ou menores, com 
a devida autorização de um 
responsável legal. A obra é or-
ganizada pela gaúcha Janaína 
Bellé e pelo sul-matogrossense 
Rogério Fernandes Lemes, em 
parceria com a Biblio Editora. 
Participam autores e autoras 
de vários estados brasileiros. As 
inscrições seguem até o dia 31 
de julho de 2021, somente pela 
internet, por meio do site www.
biblioeditora.com.
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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 19/07

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Quer um dia perfeito sem defeitos, Áries? Então toma 
aí! Logo no início da segundona, Urano brilha na sua 
Casa da Fortuna e troca good vibes com Mercúrio, 
indicando que você deve ter ideias pra lá de criativas 
e originais nos negócios para ganhar dinheiro. Pode 
até pensar em algo brilhante para fazer em casa 
mesmo e faturar uma grana a mais. 

Touro, meu cristalzinho, você começa o dia com a 
criatividade em alta. Tudo indica que sua mente irá 
trabalhar mais rápido e pode pensar fora da caixinha, 
tendo ideias boas, avançadas e geniais. Também deve ter 
facilidade para se comunicar com todo mundo e tende a 
mandar bem em contato por escrito, cara a cara ou por 
videochamada.

Hoje o cenário é bom, muitíssimo bom! Mercúrio tá on 
na sua Casa da Fortuna e dá match com Urano, sinal 
de que seu signo pode encher o bolso com várias notas 
de lobo-guará. Amém que fala, não é? Você tem boas 
chances de se dar bem nas áreas relacionadas à escrita, 
fala, divulgação de produtos, meios de comunicação, 
transporte ou comércio.

Alô, alô, caranguejinho! Você começa o dia com energia, 
esperteza e mente ativa. Com a curiosidade em alta, 
conseguirá perceber o que rola à sua volta e deve 
aprender muito, sobretudo assuntos que te chamam a 
atenção. Pode trocar boas ideias com os seus colegas e 
amigos próximos. Sua habilidade para se expressar, seja 
verbalmente ou através da escrita, será marcante.

Leão, meu reizinho, o dia promete muita coisa boa. A 
vida profissional deve se beneficiar com sua imaginação 
inventiva, rapidez de raciocínio e cuidado ao se 
comunicar. Se atua na área da tecnologia, comunicação, 
transportes, eletricidade, eletrônica ou cinema, tem tudo 
pra marcar presença. Se está na pista, é hora de apostar 
nos seus pontos fortes pra fisgar o crush.

Virgem, meu consagrado, hoje você não merece apenas 
palmas, merece o Tocantins inteiro. O dia começa com 
as ótimas vibrações dos astros, que deixam sua mente 
pra frentex, original e criativa. Tudo indica que estará com 
a curiosidade acesa e a fim de descobrir mais. Tende 
a conhecer mais pessoas, a valorizar bons papos com 
colegas e amigos espertos e com quem possa aprender.

Não é seu aniversário, mas você tá de parabéns, librinha! 
Afinal, os astros trazem só coisa boa. Tudo indica que 
estará mais sociável e esbanjando sabedoria em 
seus contatos profissionais. Pode conseguir um bom 
relacionamento pessoas de autoridade, o que talvez te 
dê um empurrãozinho na carreira. Procure investir mais 
nos estudos.

Escorpião, meu cristalzinho, seu dia promete ser txóp! 
Pela manhã, deve mandar bem em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais, inclusive com gente que está 
longe. Você conta com habilidade para falar bem e 
convencer os outros. Pode procurar ter contato com gente 
moderna, com a mente aberta e que te ensine algo. A 
Lua Crescente traz uma energia de mudança de atitude.

Meninos e meninas de Sagitário, o trabalho deve render 
pela manhã e há sinal de transformações poderosas. 
Tudo indica que irá afastar a rotina, inovar e modernizar o 
serviço. Pode até dizer tchau para o patrão e empreender, 
já que não vai querer ninguém te dando ordens. Há sinal 
de uma herança pequena ou ganhos vindos de uma 
colaboração.

O dia começa com você mandando muito bem em seus 
relacionamentos pessoais e alianças profissionais. Há 
chance de fazer associações com pessoas mais jovens, 
espertas ou por alguma razão específica. Mais sociável, 
original e se expressando livremente, tende a ter óticas 
trocas e conversas com parceiros ou com público, 
sobretudo se atua na área de vendas.

Aquário, meu consagrado, serviço em que use a mente e 
a comunicação está beneficiado logo pela manhã, como 
secretariado, comércio, educação, advocacia, escrita, 
medicina, nutrição ou química. Se faz uma atividade 
em casa ou trabalha em home office, o clima também 
é perfeito sem defeitos. Tudo indica que deve agir com 
inteligência, criatividade e conhecimento.

Se depender dos astros, a maré tá pra peixe! Além de 
demonstrar criatividade, mente ágil, pensamento jovem 
e original, você tende a se expressar com facilidade e 
a se interessar por aprender mais. Também deve curtir 
conversar com pessoas espertas e que estimulem suas 
ideias. Se trabalha com escrita, desenho, propaganda ou 
ensino, tem tudo pra se dar bem.

Pega Pega
Globo 18h30

Império
Globo 20h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

Ti Ti Ti
Globo 15h30

Malhação
Globo 16h45

Chiquititas
SBT 19h30

Júlia fala para Ana que Manuela não irá a seu 
casamento. Olívia fica enciumada com a atenção 
de todos à Sofia. Lúcio aconselha Ana a procurar 
Manuela. Lourenço chama Rodrigo para visitar 
Tiago. Alice questiona Suzana sobre sua con-
versa com Renato. Olívia pega o anel que Sofia 
ganhou de Miguel para ir a uma festa. Lourenço 
se emociona ao se despedir de Tiago. Sofia des-
cobre que seu anel sumiu, e Marcos e Dora ficam 
chocados. Ana procura Manuela e as duas irmãs 
acabam discutindo. 

Marcela fica constrangida com o flagra de 
Stela e se afasta de Edgar. Jacques comenta 
que fará um desfile em dezembro e Jaqueline o 
ironiza. Jorgito assiste ao ensaio de Desirée e Ar-
mandinho. Jaqueline alerta que Jacques fará um 
desfile surpresa e Ariclenes desconfia que alguém 
de sua equipe esteja passando informações para 
ele. Stela sugere que Marcela peça a separação. 
Felipe chega em casa com a cabra de Thaísa e 
surpreende a todos. Camila acusa Thaísa de ter 
acabado com suas chances de ficar com Luti. 

Heideguer coloca Nat contra a parede mais 
uma vez. Jade não concorda que Lucrécia conte a 
verdade para seus alunos. Bete aceita conversar 
com Simplício. Jeff e os outros alunos fazem uma 
homenagem a Lucrécia. Simplício afirma para os 
comparsas que conseguirá voltar para casa. Jeff 
estranha o comportamento de Mari. Dandara con-
vida René para jantar. Bianca instrui João, Pedro 
e Tomtom. Duca vê a luva que Karina ganhou de 
Pedro. João avisa a Dandara que não participará 
do jantar em família que ela programou.  

Maria conversa com a boneca Laura. As duas 
dizem que não veem a hora de Marian ser des-
mascarada. Na sorveteria, Vivi diz para Cintia que 
ninguém pode saber que as duas estão se encon-
trando. Cintia diz para Vivi que acha melhor nin-
guém saber que o pai dela mora na comunidade. 
Gabi e Mili visitam Carol na casa dela. Andreia 
finge para Junior que seu estado de saúde piorou 
muito. Junior comenta que sua aparência está ótima, 
mas Andreia desconversa. A mulher finge estar emocio-
nada e faz um último pedido: viajar com ele e Diego.

Malagueta tenta convencer Júlio a roubar o 
dinheiro da venda do hotel com Sandra Helena e 
Agnaldo. Pedrinho se arrepende de ter provocado 
o encontro de Luiza e Eric ao saber que a neta 
se interessou pelo empresário. Eric e Bebeth dis-
cutem. Antônia não gosta de ser retirada de uma 
operação pelo delegado Siqueira. Malagueta visita 
o pai na cadeia. alagueta ajuda Sandra Helena a 
fazer o teste de gravidez e mente para a colega 
dizendo que o resultado foi positivo. Eric conta 
para Luiza sobre sua difícil relação com Bebeth. 

José Alfredo manda Josué levá-lo à casa de 
Cora. Tuane sugere que Elivaldo se aproxime de 
José Alfredo. Cora encontra José Alfredo e cai 
desmaiada. Jurema e Reginaldo se surpreendem 
ao encontrar bolsas roubadas no armário de Jairo. 
Cora avisa a José Alfredo que está com os pedaços 
de seu diamante cor-de-rosa. Antoninho se surpre-
ende ao saber que Enrico está cozinhando para 
Manoel. Maria Ísis expulsa os pais do restaurante 
de Vicente e Magnólia promete acabar com o 
romance da filha com José Alfredo. 

Novelas Novelas Novelas 

A atriz brasileira 
Gabriella Di 
Grecco tem
experiência
internacional

Vista numa participação na 
novela “Além do Tempo” (2015), a 
atriz brasileira Gabriella Di Grecco 
tornou-se conhecida em toda a 
América Latina e na Europa ao 
coprotagonizar a série argentina 
“Bia”, do Disney Channel. A 
produção foi gravada integralmente 
em espanhol e Gabriella precisou 
ser dublada em sua língua nativa 
na versão brasileira. “Foi uma 
experiência muito louca. Ser 
dublada no próprio idioma é uma 
situação que só se vê em memes 
de dublagem, né? Mas desta 
vez foi real. Realmente era a 
personagem que estava ali, já não 
era mais eu de nenhuma forma. 
A Lívia Simardi, a dubladora, fez 
um excelente trabalho. Costumo 
brincar que ela já pode falar por 
mim, que é minha porta-voz.”
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A atriz brasileira 

internacional

novela “Além do Tempo” (2015), a 
atriz brasileira Gabriella Di Grecco 

coprotagonizar a série argentina 

produção foi gravada integralmente 
em espanhol e Gabriella precisou 
ser dublada em sua língua nativa 

dublada no próprio idioma é uma 

personagem que estava ali, já não 

A Lívia Simardi, a dubladora, fez 

Sophie Charlotte diz que precisou se jogar de cabeça ao 
viver a destemperada Leona na série “Ilha de Ferro”, que 
estreia no dia 9 de agosto na Globo. Produção original do 
Globoplay, a história acompanha a equipe de petroleiros que 
vive entre o tenso clima em alto-mar, na plataforma PLT-
137, e os dilemas em terra firme. Dante (Cauã Reymond), o 
coordenador de produção da plataforma, é casado com Leona 
e descobre que ela está tendo um caso com o irmão dele, 
Bruno (Klebber Toledo). “Leona é deslocada do contexto da 
plataforma. Ao mesmo tempo, ela se isola na própria casa 
por conta da paixão desmedida pelo Dante. Toda a vida dela 
é construída em volta desse amor. Mas logo no começo já tem 
uma quebra desse pilar. Foi uma personagem muito forte, 
muito contraditória”, recorda.

Sophie 
Charlotte
revela 
que se jogou 
de cabeça
em série
‘Ilha de Ferro’’
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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

ALUGA - SE APARTA-
MENTO R$ 800,00

Com 2 quartos , sala, cozi-
nha com sala de jantar con-
jugada, área de serviço, Wc 
, sacada privilegiada. na AV. 
Bandeirantes 1939 em fren-
te Sicredi. F: 98114-9874 / 
3331-3428. 

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

PARTICULAR 
Apartamento com armário 
embutido nos três quartos 
, sendo uma suite com ar 
condicionado, cozinha, 
área de serviço , 3 ba-
nheiros e sala em L, pis-
cina,churrasqueira, salão 
de festa, garagem coberta. 
Res. Morada dos Pássaros. 
Bairro São Francisco. Tratar 
F: 3213-0590 

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

OPORTUNIDADE ÚNICA
Oportunidade única para 
sair do aluguel com sinal de 
R$1.500,00 e mensais de 
R$99.00 até sair o financia-
mento.  Garanta hj mesmo 
a sua unidade , antes que 
acabe a promoção. 67 
99126-7483/CRECI 8078

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 

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

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 
     
 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 

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

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

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 

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

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 

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

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 

ALUGA - SE QUARTOS 
E KITINETS NO BAIRRO 

SÃO FRANCISCO
Quarto , pia e tanque (in-
dependente) incluso água 
e luz  R$ 450,00. F: 3324-
7048/ 99272-6478

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

Transfiro ótimo terreno 
10x20 com um lado já 
murado, a 300 metros da 
BR. Parcela no valor de R$ 
555,00 Valor: R$ 8.000,00 
Ligação e Whatsapp (67) 
99620-7758 Wilson 

JARDIM  AEROPORTO 
Rua Itapeva 1.273 salão 
com banheiro. R$ 500,00  
incluso luz e água  F: 
99648-0631 WHATSAPP

CENTRO 
L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

CENTRO 
L042 - R Ronaldo Monteiro, 
19 - 96,72m²- sala, 2Q,BH,-
copa, coz, AS, depos, 
BH,varanda, 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 

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

Saia do aluguel, com par-
celas que cabem em seu 
bolso, minha casa, minha 
vida. Vem fazer uma simu-
lação, saia do aluguel. Cel-
so Salles CRECI 3470 Con-
tato: (67) 998484-3386

VENDO FINANCIO OU 
TROCO 

Casa comercial com 4 
quartos , 3 banheiros , sala, 
cozinha , varanda , quintal 
e garagem F: 99648-0631 
WHATSAPP

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
290 mil . Aceito gado , 
carro, terreno ou R$ 40 mil 
em dinheiro,  e  o resto a 
negociar com proprietário . 
F: 99994-2994

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

GIOCONDO ORSI
L534 - 162,98M² - Sala, 
Lavabo, 3 Apartamentos (1 
Sacada), Cozinha/Ae, Des-
pensa, Área De Serviço, 
Banheiro De Serviço, Chur-
rasqueira/Pia, 4 Estaciona-
mentos, 2 Garagens. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
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

VENDE -SE UMA CASA 
EM ANHANDUI MS R$ 

50 MIL
Casa no Anhandui área 
total 675 m² , escriturada, 
5 peças.  Ou troco por um 
terreno em Campo Grande. 
F: 99827-5873 ou 99187-
2002. Leonço Gomes. 

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

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

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

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

CHÁCARA DOS PO-
DERES

Alugo 14 mil m² , com sa-
lão comercial de 200m² e 
mais duas casas simples 
. Valor R$ 1.000 mensal. 
Parcelo em até 10x. Infor-
mações 98169-1717. 

BAIRRO ITATIAIA 
VENDO

Lote (13X35,50= 
461,50m²) R$ 350 mil , 
Lotes 429m² R$ 320 mil , 
368m² R$ 270mil , 396m² 
R$ 250 mil esquina / mu-
rado , 429m² R$ 350 mil 
asfalto/murado .Parcelo em 
até 10x. Informações 67 
98169-1717/ 67 99254-
8892. 

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . Preço de 
ocasião R$ 300 mil . En-
trada + parcela/ 9 9231-
7249. Junior
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FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

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 
- 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RANGER CD 2.2 XLS 
4X4 

ANO: 2014 /COR PRATA/
COMPLETA/R$ 88.000 
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

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

VOYAGE TRENDLINE 
1.6

ANO: 16/17 COR: BRAN-
CA/COMPLETO/R$ 43.500  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

VW-VOYAGE 1.6 - 2013
Geração 6ª, 8v, Flex. Ano/
Modelo  2013/2014, com-
pleto. Km 75860.Tratar 
(67)99924-4496.Par ticu-
lar. RS 36.800. 

VOYAGE TRENDLINE 
1.6

ANO: 2014/2015 COR: 
PRETO / COMPLETO/R$ 
37.900 C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

AMAROK 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

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

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

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

 COR:PRETA/ COMPLETO/
COURO/AUTOMATICO/R$ 
26.800  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

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

VOYAGE TREND 1.0
ANO: 2013/2014 COR: 
PRATA / COMPLETO/ R$ 
31.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

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

 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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AU-
TOMATICO 2015 2015 
BRANCO 86114 QAD1612 
Gasolina    TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

FOX 1.6 CONFORTLINE 
ANO:2015/2016 COR:CIN-
ZA/COMPLETO/ AUTOMA-
TICO/R$ 39.000    C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. 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
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
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
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 cinza R$ 
104.900,00. 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 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. 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 Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

C4 PALLAS 2.0
EXL 2008/2009 COR: PRA-
TA/COMPLETO/AUTOMATI-
CO/COURO/R$ 22.5000R  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

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

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

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

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

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 

C3 XTR 1.6
ANO 2010/2011 COR: PRA-
TA/COMPLETO /R$ 19.800 
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

C3 ORIGINI 1.5
ANO 2013/2014 COR: 
BRANCA/COMPLETO/R$ 
31.900  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

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

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

SANDERO EXPRESSION 
1.0

ANO:2018/2019 COR 
PRATA/COMPLETO/MIDIA 
NAVE,SENSOR /CAMARA 
DE RÉ/MANUAL/CHA-
VE RESERVA/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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 

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

ANO 2011/2012 COR 
PRATA/COMPLETO/RO-
DAS 17/ R$ 18.500 C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

30008 1.6 HTP GRIFFE
ANO 2011/2012/COR 
BRANCA/COMPLETA/TETO 
PANORAMICO/AUTOMA-
TICA/R$ 46.800  C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO 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 OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO STEPWAY 
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 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 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 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

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 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 

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

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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

HILUX CD 4X2 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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

RS SERVIÇOS DOMÉS-
TICOS

Temos diaristas, domésti-
cas, serviços gerais. Tra-
balhamos também como 
acompanhantes de idosos 
diurno e noturno, aten-
demos empresas e resi-
dências. Informações nos 
telefones: (67)99888-6394 
Whatsapp (67) 99878-
3101 Ligação (tratar com 
Roselaine).

PRECISA-SE DE AUXI-
LIAR DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo, 
habilidade manuais , sa-
lario a combinar+ vale 
transporte + refeição+ 
convenio farmácia+ plano 
de saúde + CB.   rhsela-
caoic@gmail.com. 

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

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

PROCURA-SE COSTU-
REIRO/SELEIRO

Empresa contrata costurei-
ro ou piloteiro com experi-
ência em costura em ma-
quina industrial, montagem 
, acabamentos em peças 
costuradas em lonas, cou-
ro e outro. Operar maqui-
nas de costura para fabri-
car material como bainha 
, estojos, cases e outros. 
Preferência por profissional 
que  tenha atuado no ramo 
de selaria. rhselecaoic@
gmail.com. 

FAXINAS EM GERAL
Trabalho com faxinas e 
passo e lavo roupas, faço 
serviços como garçonete 
em festas e eventos. Aten-
do toda Cidade de Aqui-
dauana e Anastácio/MS 
Valor a combinar Contato: 
(67) 99181-2913 Dany 
Aquino

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

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

SARANDI/ PARANA
(35,75 frente BR X 
102m=3.657m²). Valor 
R$ 4.200.000,00.Aceito 
permuta e imóveis. Parcelo 
em até 10x. Informações 
(67 ) 9 8169-1717 / 67 
99254-8892. 

CHÁCARA PODERES
Vendo 5 mil m², R$ 450 
mil ..Parcelo em até 10x.  
Informações .67 98169-
1717 .

CHÁCARA DOS PO-
DERES

Vendo 5 mil m², sem ben-
feitorias. R$ 250mil reais. 
Parcelo em até 10x.  Infor-
mações 67 9 8403-5180 . 

CHÁCARA DAS MAN-
SÕES

Vendo 1 hectares ( 50m x 
200m²) frente para Br , va-
lor 320 mil. Parcelo em até 
10x. Informações 98169-
1717 . 

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

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

ONIX JOY 1.0
ANO: 2017/2018 COR 
BRANCA/COMPLETO /R$ 
39.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-267 Email;m-
mincarone@terra.com.br

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

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

MONTANA LS 1.4
ANO:201/2012 COR:PRA-
TA /COMPLETA/R$ 31.500  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

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

PRISMA LTZ 1.4
ANO:2013/2014 COR: 
PRETA/COMPLETO/RO-
DAS /MY LINK/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

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

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 
2019 2020 BRANCO 
33214 QUB6434 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

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

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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

ANO: 2011/2012 COR: 
BRANCA /COMPLETA/ R$ 
43.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017 BRANCO 73802 
QAD4607 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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THAUANNY DIARISTA 
Diarista/Faxineira limpeza 
em casas, apartamen-
tos, escritórios, salões de 
festas, pós obra, saída e 
entrada de inquilinos no-
vos. Ligue e/ou chame no 
Whatsapp pelo número 
(67)98484-9091   Respon-
sável e pontual, chame já e 
confira.

CAMILA DIARISTA
Sou diarista com experi-
ência e referências, lavo, 
passo, faço limpezas em 
geral e diárias fixas. Aten-
do Campo Grande / MS 
Ligação e Whatsapp (67) 
99316-8668

FAXINEIRA E DIARISTA
Limpeza conforme gosto 
do cliente, valores a combi-
nar. Terei o maior prazer em 
lhe atender. Atendimento de 
segunda a sábado. Agende 
já sua limpeza! Ligações e 
Whatsapp: (67)991993306  

COELHO POLIMENTOS
Trabalho com polimentos 
em veículos, limpeza de 
teto e interno. Atendo em 
toda Campo Grande/MS. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsa-
pp (67) (67) 98186-6166 
Cláudio

FÊNIX MANUTENÇÃO
Trabalhamos com jardina-
gem e construção civil a 
mais de 8 anos no ramo, 
equipe altamente capacita-
da. Fazemos serviços em 
fazendas, Interior e Cidades 
vizinhas. Ligação e Whatsa-
pp (67) 99104-6488/ (67) 
98191-0561 Tony 

FRETES E MUDANÇAS
Fazemos fretes e mudanças 
de Ponta Porã para todo o 
Brasil. Equipe capacitada, 
trabalhando com qualidade 
e dedicação para melhor 
lhe atender. Montagem e 
desmontagem de móveis. 
Leandro (67)99637-7509   

FRETES E MUDANÇAS 
Atendemos em todas as 
regiões, temos ajudan-
tes.  Atendemos aos do-
mingos e feriados. Para 
orçamentos no Whastapp: 
(67)991918591 Franklin

AYRON TOLDOS & 
COBERTURAS!

Trabalhamos com toldos e 
coberturas. Comercializa-
mos e fabricamos toldos 
em geral. Fazemos  seu 
orçamento sem compro-
misso. Whatsapp: (67)9 
91319865 Felipe 

DESENTUPIDORA 
MILTON

Desentupimento em geral, 
instalações, manutenções 
e hidráulica em geral. Expe-
riência garantida Ligação e 
Whatsapp (67) 3388-2601 
(67) 99603-5488 (67) 
99263-7807 Whatsapp 

MONTADOR DE MÓVEIS
Faço montagem e desmon-
tagem de guarda-roupas, 
armário de cozinha, pai-
néis, instalação de supor-
tes e cortinas etc.. aceito 
cartão de Crédito, Débito, 
Pix e Aux. Faça já seu orça-
mento Ligação e Whatsapp 
(67) 99184-4435 Diego 
Cesar

ML FUNILARIA E 
PINTURAS

Retoques em geral, serviço 
de qualidade, profissionais 
altamente qualificados. Ve-
nha fazer orçamento sem 
compromisso. Estamos 
localizados na rua Euler de 
Azevedo, n 614, no bairro 
São Francisco. Ligações ou 
Whatsaap: (67)991559676 
Mateus (67)993059219 
Luis

RECICLAGEM ARAÚJO 
& FRETES

Compramos ferro, latinha e 
cobre, buscamos no local 
e trabalhamos com frete 
em toda Cidade de Campo 
Grande/ MS. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 98116-
0054/ (67) 98189-5210 
Fernando

JP REFRIGERAÇÃO
Trabalho com elétrica 
predial e residencial, ma-
nutenção de máquinas de 
lavar, geladeiras, forno mi-
cro-ondas e consertos em 
geral. Atendemos em toda 
Campo Grande/MS Ligação 
e Whatsapp (67) 99147-
6733 Técnico João

FRETES & MUDANÇAS
Frete e mudanças cami-
nhão-baú de 5.5m com-
primento e 2.10 altura e 
largura. Atendemos Campo 
Grande e Região. Ligue e 
faça seu orçamento sem 
compromisso  (67)99804-
5972/ (67)98112-9107 
Nelson

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

DIARISTA ELISA
Ofereço-me como diarista 
em casa de família, tenho 
referência e experiência. 
Capricho e responsabili-
dade Ligação e Whatsapp 
(67) 98215-7999

PINTORAS CRIS E 
CIARA

Quer renovar a pintura da 
sua casa? Oferecemos a 
você: Pinturas em geral, 
realizamos o nosso tra-
balho cuidando e zelando 
pelo bem-estar dos nos-
sos clientes. Entregamos 
o trabalho sem demora e 
organizado. Faça seu orça-
mento sem compromisso 
via Whatsapp: (67)9 9216-
0916 Cristiana (67)9 9160-
9668 Ciara 

MM CONSTRUÇÕES 
Construções e Reformas 
do básico ao acabamento. 
Realizamos o trabalho de 
forma ágil e deixamos lim-
po. Ligue ou mande What-
sapp, fazemos orçamento 
sem compromisso: (67)9 
9285-3923 Mário Marcio 

TAPEÇARIA NOEL 
ESTOFADOS

Especializada em lavagens 
a seco, consertos, refor-
mas, poltronas e estofados 
de fabricação própria. Con-
sertos, reformas e lavagem 
em estofados automotivos.
Atendemos em todo o Es-
tado.(67)981869030 Noeli-
ton (67)992712034 Luana 

GILMAR PODAS
Corte e poda de árvores, 
Limpeza de Terrenos, Ro-
çadas, Descarte em local 
adequado. Atendemos 
chácaras, Fazendas e Em-
presas. Equipe especia-
lizada. (67)99303-9465/
(67)98451-0852

AÇO ART SERRALHERIA 
ARTÍSTICA

Fabricamos portões, me-
sas, cadeiras, lixeiras, 
corrimão, guarda-corpo, 
coberturas metálicas, su-
portes decorativos, grades 
para corredor, portas e 
janelas. Orçamento sem 
compromisso Ligação e 
Whatsapp (67) 99138-
3526 Victor  

SOS CONSERVAÇÃO
Sos conservação constru-
ção  e  reforma. Pinturas 
e também reparos em ge-
ral, hidráulica , elétrica e 
reparos. Falar com Angelo 
99957-0036 / 99110-0822

SILVA SERVIÇO GERAL
Trabalho com podas de 
árvores e fretes. Atendo 
toda Cidade de Campo 
Grande/ MS. Orçamento 
sem compromisso. Quali-
dade e Experiência Ligação 
e Whatsapp (67) 99306-
6715 Valdeci

LAVA JATO JP
Lavagens de caminhões 
baú, câmera fria, caçamba, 
3/4, graneleiros, boiadei-
ros, ônibus e vans. (lava-
gem completa de chassis). 
Estamos localizados na Ms 
080 k1, rotatória do pimen-
ta. Ligações e Whatsapp: 
(67)998922013

ROGÉRIO PINTOR
Trabalho fazendo pintu-
ras de residências, lojas, 
apartamentos, portões, 
grafiato, marmorato e ci-
mento queimado. Agende 
seu orçamento. Ligações e 
Whatsapp:(67)993386727 

FRETES & MUDANÇAS
Com ajudante R$200,00 na 
cidade. Faço frete estadual 
e interestadual com R$2,00 
km rodados, aceito cartão 
á vista ou parcelado em até 
12 vezes.  Apartamentos 
preço á combinar.  What-
sapp:  (67)99662-1525 
Miguel 

LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO DE ESTOFADOS

Seu estofado limpo, higie-
nizado e cheiroso como 
novo, livre de ácaros, fun-
gos, poeiras e oleosidade. 
A  Limpure trabalha com 
as melhores linhas de pro-
dutos e equipamentos do 
mercado. Solicite seu orça-
mento pelo nosso Whatsa-
pp:(67)99165-9656

M.A CONSTRUÇÕES 
LTDA! TODOS OS SER-

VIÇOS AQUI
Agora você pode contar 
com a gente para realizar 
obras e reparos no seu 
imóvel! Facebook: M.A 
Construções Ltda Insta-
gram: @Construcao. Ltda-
com Ligação e Whatsapp 
(67) 99349-4690/ (67) 
99292-1921 (67) 98142-
2643 

MONTADOR DE MÓVEIS 
Trabalhamos com monta-
gem de móveis em geral, 
painéis, cortinas suporte, 
guarda-roupas e etc.  Ser-
viço de qualidade e prati-
cidade você encontra aqui. 
Montamos com cuidado 
para não danificar as pe-
ças, e para satisfação de 
nossos clientes. Orçamen-
tos via whatsapp: (67)9 
9802-8887 Edison 

EVS FORROS & ACABA-
MENTOS

Trabalhamos com forros 
em Pvc, acabamentos 
em moldura, divisória em 
Pvc, fazemos qualquer 
metragem, mão de obra 
especializada. Orçamento 
sem compromisso Liga-
ção e Whatsapp Neto (67) 
99134-8414 / (67) 98170-
9764

CONSTRUARTE REVES-
TIMENTOS 

Com seriedade e compro-
misso, na área de revesti-
mentos diversos e porcela-
nato há 16 anos. Também 
na área de pedreiro do 
grosso ao acabamento. 
Trabalho sério e de quali-
dade para a satisfação de 
nossos clientes. Faça seu 
orçamento via Whatsapp: 
(67) 99153-7392 Tárik  

POWER POINT LAVA-
-JATOS

Trabalhamos com lava-
gens simples, completa, 
polimento, higienização e 
hidratação. Buscamos e 
entregamos seu veículo. 
Rua: 15 de Novembro, 
792 Centro. Contato: (67) 
98139-0082

GS PINTURAS & RE-
FORMAS

Oferecemos serviços de 
pintura lisa, grafiato, textu-
ra, massa corrida, projeta-
do, esmaltada acrílica etc. 
serviços de ótima qualida-
de. Orçamento sem com-
promisso Ligação e What-
sapp (67) 99310-2782/ 
(67) 99265-0264 

MONTEIROS CALHAS 
EM GERAIS

Trabalho com rufos, pin-
gadeiras, calhas, coifas, 
tubos, condutores e acaba-
mentos de churrasqueiras. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99169-3428 Alisson / 
(67) 99683-8063 Renan

VIDRAÇARIA DIVISÃO
Vidro, espelhos e box para 
banheiro. Orçamentos sem 
compromisso. Ligações e 
Whatsaap: (67)99294598 
(67)981835090 Manoel

MARIDO DE ALUGUEL
Trabalho com reformas, 
acabamento, pinturas, 
pedreiro, encanador elé-
trica Etc. Para melhor lhe 
atender serviços rápidos e 
de qualidade.  Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99170-
8707 Barbosa

DIEGO CALHAS
Trabalhamos com coifas, 
rufos, calhas e chaminés. 
Aceitamos cartões Rua: 
Ernesto Borges-Quadra17 
lote 08 Bairro: Morada Im-
perial Ligação e Whatsapp 
(67) 99234-6365 / (67) 
99915-4386

MARIDO DE ALUGUEL
Pequenos reparos em sua 
residência; vazamentos, 
solda em portão quebrado, 
encanamento entupido, 
concertos em tomadas, 
troca de portas, calçadas 
e entre outros serviços. 
Ligação e Whatsapp (67) 
98211-9227 Pedro

SOFISTIC MÓVEIS 
Montador de móveis, des-
montamos e montamos, 
fazemos manutenção, fa-
bricamos e reformamos.  
Fazemos orçamento sem 
compromisso via What-
sapp:  (67) 99139-3481 
Lucas 

RRI LIMPEZA A SECO & 
HIGIENIZAÇÃO

Trabalhamos com higie-
nização, lavagem a seco, 
gariba, polimento, lavagem 
simples e completa. Rua: 
São Borja, 217 Vila Célia 
Ligação e Whatsapp (67) 
98426-6790 Isaac 

G. L PINTURAS & 
DECORAÇÕES

Trabalho com Pinturas 
residencial, comercial e 
Industrial. Orçamento sem 
compromisso Serviço de 
qualidade e capricho Li-
gação e Whatsapp (67) 
99161-8015 Genivaldo

SR RECICLAGEM
Trabalho com coleta de re-
ciclagem de papelão, ferro, 
plástico e tudo que é reci-
clagem. Faça já seu orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99672-2547 Izaque

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

Quer serviço de qualidade? 
Trabalho com reformas ge-
rais em hidráulica e elétrica, 
serviço executado median-
te a projeto. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99301-
4192 Lobão/ (67) 99215-
9542 Japa 

AUTO GUINCHO 
ADEILSON

Buscamos seu carro em 
qualquer lugar de Campo 
Grande- MS ou qualquer 
parte do Brasil. Aceitamos 
cartão de crédito e débito 
Ligação e Whatsapp (67) 
99234-1770  

WK MANUTENÇÃO
Trabalhamos com serviços 
em manutenção residen-
cial, elétrica, hidráulica, 
pintura, encanador, refor-
mas, instalação de ar-con-
dicionado e limpeza de 
caixa d'água. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99301-
6866 Willian

MARTINEZ CONSTRU-
ÇÕES

Trabalhamos da fundação 
até o acabamento, fazemos 
pinturas em geral.Faça um 
orçamento sem compro-
misso. Maiores informa-
ções:(67)98195-0809 

CASA DO FORRO 
BRASIL

Instalação de forro Pvc, 
divisórias, Pvc madeirado, 
porta sanfonada. Fazemos 
colocação acima de 15 
metros. Orçamento sem 
compromisso Rua: Coronel 
Zelito, 591 Jardim José Pe-
reira Telefones: (67) 3362-
1862/ (67) 99103-5708/ 
(67) 98173-3330

FRETE
Faço fretes pequenos e 
mudanças, em toda Cam-
po Grande. Faço o frete 
em uma f1000, carroceria 
2.5 meio. Fretes em outras 
cidades valores a combinar.  
Ligações ou Whatsapp: 
(67)999712532 Marcos 

MOIRAS LIMPEZA 
Precisa de ajuda ? Nós te-
mos a solução! A Moiras 
Limpeza trás a você cliente, 
o melhor profissional na 
área da limpeza, atenden-
do toda região de Campo 
Grande. Agende sua diária 
agora: (67)99250-7508 

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 

RM CONSTRUTOR
Trabalhamos na construção 
e reformas de casa, apar-
tamento, sobrado, piscina, 
prédio. Atuamos na área 
Industrial na construção de 
silo, moega, tombador, tor-
re de resfriamento, decan-
tador, barrações, balança.   
Ligação e Whatsapp (67) 
99106-6405 Raduan

SERVIÇOS GERAIS 
Faço pequenos fretes com 
carrinho, limpeza em quin-
tal, terrenos, serviços bem 
caprichado, preço missio-
nário. Obs: não estou tiran-
do entulho e descartando 
móveis velhos. Ligação 
e Whatsapp (67) 98115-
9634 Pastor Marcos

ASA CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções residenciais, prediais, 
sítios e fazendas, fazemos 
reformas, pinturas em ge-
rais. Orçamento sem com-
promisso Ligação e What-
sapp (67) 99227-5623 
Anderson

CARRILHO’S AREIA 
PEDRA ATERRO

Está construindo ou re-
formando? Mas precisa 
de pedra, areia ou aterro? 
Temos a solução! Faça já 
seu orçamento conosco 
via Whatsapp ou ligação. 
Entregamos em Campo 
Grande MS. Para mais 
informações (67) 99643-
9389 Thalysson  

RENATO SOUZA
Ar-condicionado, instala-
ção, manutenção, limpeza, 
higienização. Atendemos 
todos os dias. Ligações e 
Whatsaap: (67)992045635

 LEANDRO JARDINA-
GEM

Corte e poda de árvores, 
corte de grama, limpeza de 
terrenos em geral, presta-
mos serviços em fazendas, 
tiramos prancha e vende-
mos bolachão, temos lenha 
a pronta entrega. Fazemos 
orçamentos via whatsapp 
e ligação: (67)9 9203-0572 
/ (67)9 9283-1638 Nilton 
Leandro 

TECH HOME SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E REFOR-

MAS
Faça seu orçamento, so-
mos qualificados para lhe 
prestar o melhor serviço 
em reformas, instalações, 
manutenção e elétrica. Pre-
ços acessíveis e aberto a 
negociação. Solicite nossa 
visita sem compromisso.  
(67)996577391 Silvano 
Tavares 

SANTANA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Trabalhamos com cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, fazemos 
parte elétrica, hidráulica e 
pequenas pinturas. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99331-3923 Ademilson

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 

FRETE
Faço frete em uma cami-
nhonete e em uma carreta, 
bairros ou interior valores 
a combinar. Atendo to-
dos os dias, das 06:00 
as 17:00. O meu ponto é 
no supermercado JP, no 
bairro Colibri 2. Ligações e 
Whatsapp: (67)999592445 
(67)992029727 Tião do 
frete

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, ventiladores 50cm, 
dutos e coifas. Ligação e 
Whatsapp (67) 3204-5247/ 
(67) 99264-5737/ (67) 
99161-2754/ (67) 99126-
3757

VIDRAÇARIA ESTILO
Trabalhamos com vidros 
comuns, temperados, ja-
nelas, portas, espelhos 
e manutenção em geral. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99619-7065/  (67) 
99927-6868

REFRIGERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA 

Conserto de Máquina de 
lavar, freezer, geladeira, 
ar-condicionado em geral. 
Especializada: Prodossimo, 
continental e brastemp. 
Rua: São João batista; Nº 
14-Vila Nasser (67)99231-
2205/ (67)999559044 
(Francisco) 

LSL CALHAS
Fabricamos uma linha 
completa de calhas e rufos 
para diversas aplicações, 
adequando-se a sua neces-
sidade, rufos e pingadeira, 
a partir de R$ 30,00, fabri-
camos coifas e chaminés. 
Ligação e Whatsapp (67) 
98158-3662 Leandro

R&S TOLDOS & ESTRU-
TURAS

Trabalhamos com toldo fixo 
em lona, policarbonato e 
toldos cortinas, varandas 
em telha de zinco. Serviços 
e reforma de serralheria em 
geral. Solicite um orçamen-
to Ligação e Whatsapp (67) 
99238-0947 Reinaldo

CONTRUTORA  LIMA
Trabalhamos com cons-
trução do básico ao aca-
bamento e reformas. Aqui 
suas ideias se tornam reali-
dade muito mais fácil. Acei-
tamos cartões de crédito. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99206-9243 BRUNO

ALLE PROJETOS 
Móveis planejados em 
até 18x. Projetos 3D e de 
interiores. Venha realizar 
seu sonho conosco! Orça-
mentos via whatsapp: (67) 
993019753 Alexandre.

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

JC DEDETIZAÇÃO CON-
TROLE DE PRAGAS

Dedetização, Desratização, 
Descupinização, controle 
de pombos e morcegos, 
limpeza de caixa d’água, 
Algibre, Desentupimento de 
pias, ralos e caixa de gor-
duras. Ligação e Whatsapp 
(67) 99231-2146 

WR CONSTRUÇÕES
Construções em gerais, 
azulejos, muros. Faça 
seu orçamento conos-
co sem compromisso. 
(67)991433170 Renato 

EFATÁ SOLUÇÕES 
AUTOMOTIVAS

Nacionais e importados, 
trabalhamos com motores, 
câmbio, suspensão, freios, 
injeção eletrônica. Serviços 
de auto socorro/reparos 
(á domicilio), revisões 
corretivas e preventiva. 
(67)99811-9490 Mecânica 
automotiva em geral. 

RENATO AZULEJISTA
Trabalho nessa área a mais 
de 10 anos. Orçamentos 
sem compromisso, com 
referências! Whatsapp: 
(67)99859-6728

ART CALHAS & RUFOS
Trabalhamos com limpeza 
de caixa d’água, limpeza de 
calhas, manutenção e re-
paros em geral. Facebook: 
Art Calhas Rufos Parcela-
mos em até 12x no cartão. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99308-3016 Clayton

ALBERTO CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Trabalhamos com constru-
ção civil, da fundação ao 
acabamento. Levamos até 
você um serviço de qua-
lidade e preço justo, agili-
dade e comprometimento. 
Fazemos serviços em fa-
zendas, chácaras e cidades 
próximas de Ribas do Rio 
Pardo – MS. Fazemos o 
seu orçamento sem com-
promisso via whatsapp ou 
ligação: (67)99905-5067 
Alberto

MULTI SERVIÇOS/ 
MARIDO DE ALUGUEL  

Faço pequenos reparos em 
construção civil, hidráu-
lica básica: vazamentos, 
reparos em pinturas, ins-
talações de cortinas, mon-
tagem e desmontagem de 
móveis, limpeza de caixas 
d´ água. Aceito cartões e 
pix.  (67)984751694 Cris-
tiano

PEQUENAS SOLDAS EM 
GERAL

Trabalho com pequenas 
soldas em portões em 
geral. Faça seu orçamento 
sem compromisso. Serviço 
com qualidade e eficiência 
Ligação e Whatsapp (67) 
99264-0847 / (67) 98449-
1376 Jonilson

E&C CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções residencial e predial, 
construção rural, reformas 
e pinturas em geral. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99295-3271 Edson

CUID AR AR-CON-
DICIONADO  S.O.S 

AR-CONDICIONADO
Trabalhamos com instala-
ção, higienização, manu-
tenção preventiva e cor-
retiva. Trabalhamos Finais 
de semana e Feriado. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
98223-0362 Rafael 

TAVARES FRETE E 
MUDANÇA 

Trabalhamos com frete e 
mudança,  em toda Cam-
po Grande e região. Aceito 
cartão e transferência por 
pix. Caso precise, temos 
ajudantes e carrinhos de 
carga.  Ligações e Whatsa-
pp: (67)999292234

TIBAS CAR AUTO 
REPARO

Tudo em um só lugar, fu-
nilaria, pintura, polimentos, 
recuperação de para-cho-
que, retoques e mecânica 
em geral. Ligue ou nos 
envie um Whatsapp e faça 
seu orçamento conosco 
Fone: (67) 99155-3883/ 
(67) 99227-4190 

MINEIRO’S AUTO CAR 
MECÂNICA EM GERAL

Trabalhamos com servi-
ços de suspensão, freios, 
motor e câmbio. Atendi-
mento de segunda a sexta 
das 08:00 as 18:00 horas. 
Próximo ao Bairro Vilas 
Boas e Tiradentes Ligação 
e Whatsapp (67) 98159-
1666 Bruno

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

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

DINHEIRO SUPER 
FÁCIL 

Agora ficou mais fácil de 
ter dinheiro rápido.Empres-
tamos no limite disponível 
do seu cartão de crédito,( 
Brasil Card e todos) ou no 
do seu irmão , pai, mãe e 
parentes . Atendemos em 
todo Brasil . Ligue- nos. 
Fone : ( 67) 9 9160-5944 . 
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FISIOTERAPEUTA EM 
QUIROPRAXIA

Tratamento com Qui-
ropraxia que trata as 
disfunções da coluna, 
sistema nervoso, perda 
de movimento, dores de 
cabeça, hernia de disco 
e nervo ciático. Fisiotera-
peuta crefito-13-282321-F 
Ligação e Whatsapp (67) 
99278-9359 Diego Amaral

LIGANTERAPIA
 Lyggam terapia para to-
dos os tipos de disfunções 
masculinas. Massagem 
com gase, clássica e sensi-
tiva  .F: 99201-0996 .

ESTETICISTA
Tratamentos para gordura 
localizada, celulite, estrias, 
linhas de expressões, dre-
nagem linfática em pós-
-operatório e gestacional, 
maquiagem, depilação 
entre outros serviços. Li-
gação e Whatsapp (67) 
99249-8760 Daiane

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

FICIAL
Comercializa sêmen bovi-
no e insumos. (67) 3044-
7993 (67) 99981-9789

MOEDAS E CÉDULAS 
ANTIGAS E SELOS

Brasileiras, Estrangeiras e 
Moedas das Olimpíadas - 
Compro preço p revenda 
- Vendo e troco também 
Contato: 67 - 99910-4559 

NERCY DIARISTA 
Trabalho como diarista e 
faxinas, tenho experiência e 
tenho referência. Tudo feito 
com zelo e qualidade, para 
que o cliente fique satisfeito 
com o meu trabalho. Preci-
sando de faxina? Só cha-
mar no whatsapp ou ligar: 
(67)99603-2494 Nercy  

FLAVIANE DIARISTA 
Limpo casas, apartamen-
tos, escritórios e pós obras. 
Tenho experiência e refe-
rência no ramo. Trabalho de 
qualidade e com cuidado, 
para o bem-estar e comodi-
dade do cliente. Passamos 
todos os tipos de cartão, 
aceitamos também auxilio 
emergencial. Faço diária 
como cuidadora de ido-
sos. Whatsapp e ligação: 
(67)99130-5809 Flaviane 

 DIARISTA E PASSA-
DEIRA 

Limpeza pesada e organi-
zacional com qualidade e 
agilidade para seu lar ou 
empresa. PREÇO A COM-
BINAR! Ligue ou mande 
um whatsapp: (67)98213-
3364 Giselli 

SONIA LAVO & PASSO
Lavo e passo roupas, na 
minha residência, cuidan-
do e zelando as roupas do 
cliente. Valores a combinar. 
Aceitamos cartões de dé-
bito, crédito ou pix. Mais 
informações: (67)99237-
3343 Sonia 

PRECISA-SE 
Estamos precisando  de 
um colchão de solteiro ou 
cama box  solteiro.  Infor-
mações no Whats 67 9 
8442-9829.

LIMPE BEM 
Agência de diaristas treina-
das e qualificadas. Atende-
mos casas,apartamentos, 
pós obras e empresas. 
Também passamos rou-
pas. Para mais informa-
ç õ e s ( 6 7 ) 9 8 2 2 0 - 8 2 7 0 
Erica. Facebook@Limpe 
bem agência diaristas/
Insta:Agência de diaristas 
limpe bem. 

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

LENICE TAVARES 
Decorações completas 
com balões incluso, kit’s 
pegue-monte, kit’s de gu-
loseimas personalizadas. 
Faça seu orçamento e re-
servas (67)99167-1772 / 
Face: Lenice Tavares Insta: 
@lenice020612

HORA DA ALEGRIA
Vamos fazer a diversão 
da criançada, aluguel de 
pula-pula e piscina de bo-
linhas. Brinquedos de boa 
qualidade, conservados 
para alegria e diversão das 
crianças. Entregamos sem 
taxa, envie um whatsapp ou 
ligue: (67)99175-9785 Ja-
naína ou (67)99226-0683 
Jackson 

SAMPER FESTAS E 
DECORAÇÕES

Atendemos todo tipo de 
evento: Aniversário adulto, 
aniversário infantil, noivado, 
casamento, Igreja e forma-
turas. Faça seu orçamento 
e reserve sua data, será 
um prazer atender você! 
Chame-nos via Whatsapp: 
(67)99241-3779 Cícera 

DOCE AFETO CONFEI-
TARIA ARTESANAL!

A Doce Afeto Confeitaria, 
trabalha com kit festa, bo-
los decorados, salgadinhos 
e docinhos. Tortas deco-
radas à partir de R$43,00 
(incluso topper de bolo e 
decoração simples). Te-
mos combos à partir de 
R$85,00. Nosso ingredien-
te especial é o AMOR! Faça 
sua encomenda via What-
sapp: (67)9 9118-3478 
Priscila 

ESPETINHOS LORENTZ
Nós do Espetinho Lo-
rentz, temos espetinhos 
de carne, frango, linguiça, 
coração de frango, queijo 
coalho, medalhão de fran-
go e medalhão de carne. 
Já temperado no ponto 
para assar, entregamos em 
toda Campo Grande/ MS 
Ligação e Whatsapp (67) 
99284-8362 

ESPETINHO DO CHEF 
DELIVERY

Peça já sua jantinha com-
pleta: arroz, mandioca, 
farofa, vinagrete e molho 
de alho, no valor R$ 14,00. 
Atendemos em toda Cam-
po Grande/ MS Ligação 
e Whatsapp (67) 99265-
9979 

ADOCICADO SABOR 
Bolos decorados e temá-
ticos, kit festas e doces. 
Tudo para deixar seu dia 
mais especial, kg a partir 
de R$40,00 reais. Estamos 
localizados na região Norte, 
bairro Nova Lima. Ligação 
e whatsapp: (67)99353-
1850 Meire Lopes 

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

AMOR EM CESTAS
Cestas café, cestas de cho-
colate e caixas lindas deco-
radas para presentear em 
qualquer ocasião, valores 
a partir de R$ 32,00. Entre-
gamos em Campo Grande/
MS, pedido e orçamento 
Ligação e Whatsapp (67) 
99188-9261 Mislaine

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 


