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Chapadão do Sul decreta ‘minilockdown’ por quatro dias

Secretarias de Saúde querem 
mudar critérios do Prosseguir
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ESPORTES

Libertadores: Palmeiras avança e vai 
enfrentar o São Paulo nas quartas de final

Industrialização de 
MS cresce 187% 
em uma década

Bolsonaro prepara 
reforma na Casa Civil e 
recria pasta do Trabalho

NÍVEL HISTÓRICO

O gol de Marcos 
Rocha garantiu 
a vitória, por 1 a 
0, do Palmeiras 
sobre a Universid 
Católica do Chile, 
ontem à noite, no 
Allianz Parque. 
Os grandes desta-
ques do time é a 
dupla do meio de 
campo: Zé Rafael 
e Danilo. No se-
gundo jogo, o time 
criou diversas 
oportunidades, 
mas pararam na 
trave ou no go-
leiro. O Verdão 
terá enorme de-
safio pela frente 
o São Paulo para 
chegar a semifinal 
da Copa Liberta-
dores.

Twitter/Conmebol

‘Um Lugar 
Silencioso – 

Parte 2’ estreia 
na telona

Finalistas em 2016, 
Brasil e Alemanha 
duelam hoje. Página B2

Bitto Pereira 
lidera pesquisa 
para presidir 

OAB-MS

A segunda parte 
de “Um Lugar Silen-

cioso”, que chega 
aos cinemas pela 

Paramount Pictures, 
promete outra ex-
periência única de 
suspense e terror 

psicológico, que vai 
ampliar o assus-

tador universo pós-
-apocalíptico coman-

dado pelo diretor 
John Krasinski. O 
filme tem prota-

gonismo da jovem 
atriz Millicent Sim-

monds e conta ainda 
no elenco com Emily 

Blunt, Noah Jupe, 
Cillian Murphy e 
Djimon Hounsou. 

Página C1

Mato Grosso do 
Sul já perdeu uma 

área de 309,57 

km² de Cerrado 
no último ano.  

Página A6

Apresentando me-
lhora em todos os in-
dicadores de combate 
à pandemia, como a 
diminuição das taxas 
de ocupação de leitos 
clínicos e de UTI, no 
número de casos e 
de mortes, o Cosems 
(Conselho de Secre-
tários Municipais de 
Saúde de Mato Grosso 
do Sul) solicitou uma 
nova reunião para 
discutir os critérios de 
classificação do Pros-
seguir (Programa de 
Saúde e Segurança da 
Economia). 

O ofício com a solici-
tação foi encaminhado 
à SES (Secretaria de 
Estado de Saúde) na 
última terça-feira (20). 
O pedido foi feito ao 
secretário estadual 
de Saúde, Geraldo 
Resende, para que a 
reunião ocorra com o 
comitê do Prosseguir 
e, após ser acatada, o 
encontro deverá acon-
tecer nesta quinta-
-feira (22), às 14h. 

Conforme a se-
cretária adjunta, 
Crhistinne  Maymone,  
o Estado está “len-

tamente” saindo de 
um quadro vermelho 
para um mais laranja. 
Tendo em vista que 
seis municípios foram 
classificados com a 
bandeira amarela, ou-
tros 41 na cor laranja 
e 32 na vermelha. 

Entre as cidades 
com a bandeira la-
ranja, 4 dos 13 municí-
pios que participaram 
do estudo da vaci-
nação em massa me-
lhoraram muito a sua 
classificação, o que 
mostra o avanço da 
imunização. Página A5

Pesquisa do Insti-
tuto Ranking mostra 

Bitto Pereira com 38% 
de intenções de voto 
entre os advogados 

para a presidência da 
OAB. A seguir vem Ra-
quel Magrini. Página A3

A industrialização 
avançou 187% em Mato 
Grosso do Sul em uma 
década. Pesquisa do 
IBGE mostra que o 

Estado teve alta de 6,7 

p.p. na participação do 
VTI (Valor de Trans-
formação Industrial) 
entre 2010 e 2019, so-
mando mais de R$ 19 

bilhões.  Página A7

O presidente Jair 
Bolsonaro decidiu rea-
lizar mais uma reforma 
ministerial. Na Casa 
Civil entra o senador 
Ciro Nogueira (PP-PI), 
no lugar do general 
Luiz Eduardo Ramos. 
Na Secretaria-Geral da 
Presidência vai o ge-
neral Ramos no lugar 
de Onyx Lorenzoni. 
Este, por sua vez, deve 

assumir a pasta a ser 
criada do Ministério 
do Emprego e da Pre-
vidência Social. Com 
essa decisão, Bolsonaro 
finalmente coloca na 
Casa Civil, dois anos e 
meio depois de tomar 
posse, um político. Ciro 
Nogueira é visto como 
um dos mais fiéis se-
nadores ao Palácio do 
Planalto. Página A4

Estado caminha para o mapa grau médio 
de risco sobre transmissão do coronavírus
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CBF

Porto Murtinho 
lidera desmatamento 

CONTAGEM REGRESSIVA

DIA

0  1

TOKYO 2021

Com gols de Marta (2), a 
seleção brasileira feminina es-

treou com vitória sobre a China 
por 5 a 0 no torneio de futebol 

da Olimpíada de Tóquio. Os 
gols marcados aproximaram a 
craque do posto de maior arti-

lheira da história do torneio em 
sua modalidade. Página B2

ARTES

INTENÇÕES DE VOTO 
PARA PRESIDENTE 
DA OAB-MS 2021

700 ENTREVISTAS REALIZADAS EM 30 MUNICÍPIOS DE MATO 
GROSSO DO SUL ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JULHO DE 2021

Fonte: Ranking

Bitto Pereira

Raquel Magrini

Giselle Marques
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seleção brasileira feminina es-

treou com vitória sobre a China 
por 5 a 0 no torneio de futebol 
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já fica perto de 
marca histórica

Marta 

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  13º        31º
Dourados  12º        28º
Corumbá 14º        33º
Ponta Porã 11º        29º
Três Lagoas  13º        30º

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo

Fonte: Governo de MS

Campo
Grande

Grau Alto
TOQUE DE RECOLHER DAS 21H ÁS 5H

Elevado

Grau Tolerável
TOQUE DE RECOLHER DAS 22H ÁS 5H

Tole
ráv

el Médio

Grau Médio
TOQUE DE RECOLHER DAS 22H ÁS 5H
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Editorial

Com quase 2 anos, a Lei da Liberdade Econômica trouxe 
alterações importantes para as relações empresariais

Da consciência
Heitor Rodrigues Freire

Douglas de Oliveira

O despertar da consciência é algo que 
se desenvolve por ação própria, mas 
depende da vontade de cada um. Uma 

vez despertada, ela assume um movimento 
gradativo, mas constante. Decorre diretamente 
da individualidade. É um caminho sem volta. 
E propicia a libertação do ser. A consciência é 
inata ao ser humano, nasce com a sua criação, 
mas demanda um trabalho individual, disci-
plinado e permanente para sua manifestação 
e continuidade. É nossa companheira eterna, 
por toda a eternidade.

Implica uma grande responsabilidade 
porque conduz ao entendimento de que a vida é 
aqui e agora. O passado já se foi, e o futuro não 
é hoje. Esse despertar não aceita adiamentos. 
Nem faz de conta. Sacode todo o ser, e não 
permite lero-lero. É o acordar do sono letárgico 
que envolve a maioria das pessoas, mostrando 
de forma muito clara o compromisso de cada 
um consigo mesmo e com Deus. O indivíduo 
consciente deixa de fazer parte do rebanho.

Esse despertar nos ensina a evitar todo ra-
dicalismo e sectarismo de qualquer natureza, 
religiosa, filosófica ou política. Aprendendo, 

como Krishna ensinou ao príncipe Arjuna, há 
mais de 4 mil anos no poema épico Bhagavad 
Gita, a seguir o abençoado e dourado caminho 
do meio. E com isso, passamos a entender 
que verdadeiramente somos todos irmãos, 
oriundos da mesma fonte e destinados à evo-
lução constante. E também a trilhar o caminho, 
mostrado por Jesus.

E a saber que devemos respeitar tudo e 
todos. E a não julgar. Nem condenar.  E a en-
tender que nada acontece por acaso e que tudo 
decorre dos nossos atos, portanto devemos 
assumir nossas responsabilidades. Enten-
dendo que a vida por si só é um milagre e que 
nos permite a oportunidade de contribuir com 
nossa inteligência e consciência na construção 
divina da Eternidade. Precisamos entender que 
a esperança é o fator de alimentação da fé, 
fortalecendo e motivando a consciência. 

Que esperança exige fidelidade. Temos 
que ter a coragem de conquistar a liberdade 
de sermos nós mesmos, sem interferências, 
aprendendo a ouvir e usar o discernimento 
que, nas palavras de Krishamurti, é o primeiro 
passo para a evolução espiritual.

A Lei nº 13.874/2019, chamada de Lei 
da Liberdade Econômica, foi sancio-
nada pelo presidente Jair Bolsonaro 

em 20 de setembro de 2019, sendo criada 
a partir da Medida Provisória nº 881/19, e 
já está em vigor há quase 2 anos, contudo, 
ainda existem muitas dúvidas quanto a sua 
aplicação prática e os principais reflexos na 
atividade empresarial.

Referida lei, entrou em vigor com o 
intuito de promover garantias de livre 
mercado, de forma simplificada e menos 
burocrática, para incentivar a atividade 
empresarial no país.

Conforme prevê já o art. 1º, § 1º, a norma 
será aplicada na interpretação do direito 
civil, empresarial, econômico, urbanístico, 
do trabalho e nas relações jurídicas que se 
encontrem no seu âmbito de abrangência, 
inclusive sobre exercício das profissões, 
comércio, juntas comerciais, registros pú-
blicos, trânsito, transporte e proteção ao 
meio ambiente, com exceção do direito tri-
butário e o direito financeiro (art. 1º, § 3º).

É importante destacar, que a referida lei, 
detalha e consagra o que já está disposto 
na própria Constituição Federal de 1988, 
mais especificamente no art. 170, que esta-
beleceu a Ordem Econômica Constitucional, 
prevendo os direitos de liberdade econômica, 
baseados no trabalho humano e na livre 
iniciativa, visando o crescimento econômico 
do país, a livre concorrência, a defesa do 

consumidor, do meio-ambiente e, seguindo 
os pressupostos de garantia da propriedade 
privada e, da função social da propriedade.

Nas relações empresariais, a Lei da 
Liberdade Econômica realizou profundas 
mudanças. A simplificação da atividade 
empresarial, com a desnecessidade de atos 
públicos para autorizar determinadas ati-
vidades econômicas de baixo risco, é um 
traço relevante da lei, que também consa-
grou a utilização da tecnologia na atividade 
empresarial, sendo autorizado inclusive o 
armazenamento de documentos em meio 
eletrônico ou semelhante, sejam eles pú-
blicos ou privados, com o mesmo valor do 
documento original físico, após verificação 
de autenticidade. 

No que tange à possibilidade de descon-
sideração da personalidade jurídica, a lei 
tornou o critério mais objetivo, estabele-
cendo a obrigatoriedade de desvio de finali-
dade das empresas, quando o dolo do agente 
for provado e, a confusão patrimonial nas 
situações em que não houver a separação 
dos bens empresa do patrimônio dos sócios.

A desconsideração da personalidade ju-
rídica, possui como pressupostos a respon-
sabilização dos sócios e administradores, 
pelas obrigações da pessoa jurídica, nas 
hipóteses acima mencionadas, assim como 
a responsabilização das pessoas jurídicas 
pelas dívidas dos sócios, na hipótese de 
desconsideração inversa. 

No que se refere aos contratos empresa-
riais, a lei impôs a observância dos limites 
da função social dos contratos e da liberdade 
contratual, estabelecendo que a exegese 
dos negócios jurídicos deve acompanhar os 
costumes e ações do mercado, devendo os 
contratantes atuar com probidade, desde 
a formação do contrato, até o cumprimento 
total das obrigações, devendo em todas as 
fazes do processo obrigacional, agir com 
boa-fé.

Com efeito, restou instituída também 
a liberdade de exercício das atividades 
econômicas, a partir da previsão de que as 
empresas possuem o direito de estipular os 
preços dos serviços e produtos em mercados 
que não houver regulamentação, em obser-
vância a boa-fé.

No que se refere a discussão sobre a 
interpretação dos contratos, a Lei alterou 
o Código Civil/2002, para estabelecer que 
valerá a interpretação mais benéfica à parte 
que não redigiu o contrato, se identificável. 
No caso de lacunas no contrato, a norma 
prevê que os entes da relação contratual 
poderão, entre si, analisar e escolher as 
formas de preencher esse espaço, afastando 
o subjetivismo do juiz ao interpretar o con-
trato. Ademais, nas relações empresariais, 
foi garantida uma maior liberdade para 
pactuação, com estabelecimento de mínima 
intervenção estatal na interpretação dos 
negócios jurídicos empresariais.

Mestre e doutorando em Direito Empresarial, 
sócio do escritório Oliveira, Vale, Securato e 

Abdul Ahad Advogados.

Corretor de imóveis e advogado.

É preciso também saber conviver com 
opiniões contrárias e buscar o embasamento 
para as nossas próprias ideias. Segundo José 
Saramago, o grande escritor português, “o 
problema não é que as pessoas tenham opi-
niões, isso é ótimo. O drama é que as pessoas 
têm opiniões sem saber do que falam”. Não 
devemos repetir nada que não tenha passado 
pelo crivo da nossa própria consciência, e não 
falar apenas para impressionar os outros. 
Precisamos aprender a observar o silêncio.  
Temos que aprender que cada um é o fiador 
de sua própria vida, não dependendo do aval 
de ninguém. E assim conquistar a nossa ver-
dadeira independência.

Nestes tempos de comunicação instantânea 
e global é muito comum observar comenta-
ristas de televisão expressarem opiniões di-
versas, criticando, condenando, determinando 
atitudes e comportamentos como se fossem 
seres puros, imaculados e iluminados, arautos 
da moralidade. Mas se virarmos as câmeras 
para suas vidas, no entanto, veremos que seus 
comportamentos não têm nada de republicano 
e muito do que criticam. Usam dos microfones 
e câmeras para exibir seus egos inflados e 
irresponsáveis.

Induzidos pelo discurso dito politicamente 
correto, muitos querem ditar regras de bons 

A Lei também inovou, ao criar a sociedade 
unipessoal limitada, isto é, apenas uma 
única pessoa poderá ser sócia de uma em-
presa (art. 1052, § 2º), optando inclusive pela 
sociedade limitada, que separa o patrimônio 
da pessoa física da jurídica, dificultando o 
comprometimento do patrimônio do sócio, 
com obrigações da empresa, excetuando-se, 
as hipóteses de fraude, já tratadas acima. 

Como ponderado, a Lei nº 13.874/19 é um 
marco legislativo importante para o fomento 
da atividade econômica, posto que posi-
tivou a simplificação e desburocratização 
do exercício da atividade empresarial no 
Brasil. Além disso, a Lei propôs a moder-
nização do sistema de armazenamento de 
informações, situação que traz benefícios 
ao meio ambiente e menor custo para as 
empresas. Igualmente, a Lei protege os in-
vestidores e empreendedores, dificultando a 
desconsideração da personalidade jurídica 
e criando a sociedade unipessoal, além de 
preceituar que os negócios jurídicos empre-
sariais devem ser realizados de maneira 
mais flexível e interpretados de acordo com 
os costumes, com as normas de mercado e, 
com mínima intervenção do Estado nessas 
relações particulares.

Se confirmado o desenho da nova 
reforma ministerial, algumas ava-
liações políticas serão óbvias. A 

rendição total para o “centrão”. Sai 
Onyx Lorenzoni e o general Ramos, e 
entram Ciro Nogueira e talvez David 
Alcolumbre. Nogueira é o presidente do 
Partido Progressistas, importante aliado 
do governo, ícone do chamado “centrão”, 
do grupo que tem pouca ideologia e 
muita sede a cargos e recursos.

Mostra como Bolsonaro é cada vez mais 
refém do Congresso. Para garantir alguma 
governabilidade e para se blindar também 
da enxurrada de pedidos de impeachment, 
o presidente precisa jogar de acordo com 

as cartas, dançar de acordo com a música. 
Se o presidente quer que André Mendonça 
seja aprovado na sabatina, precisa ceder.

Os dois grandes derrotados desta mi-
nirreforma são o general Luiz Eduardo 
Ramos e Onyx Lorenzoni. O militar foi 
para a Casa Civil com pompas e antes era 
o articulador político direto do governo. 
Não foi nem um exímio articulador, por 
isso acabou na Casa Civil, mas também 
não fez o seu trabalho na organização da 
gestão Jair Bolsonaro. Já Lorenzoni não 
para em lugar nenhum do governo. Cada 
hora é colocado em um lugar diferente. 
Assim como Ramos, também foi ministro 
da Casa Civil, depois passou para mi-
nistro da Cidadania, para a Secretaria-
-Geral da Presidência e agora, possivel-
mente, para o Ministério do Emprego. 

Onde mais colocar Onyx Lorenzoni? 
A alternativa totalitária e corrupta 

seria comprar o Parlamento, como fez 
o PT com o mensalão e o petrolão. Po-
lítica é a arte do possível. Governar é 
escolher as prioridades e atrair base de 
apoio, de preferência de maneira repu-
blicana. Mas não sejamos inocentes: o 
Brasil tem dono! É do “centrão”. 

A receita para a doença: eleger par-
lamentares melhores, mais alinhados 
com as pautas reformistas e com es-
pírito público. O problema é que isso 
demanda uma reforma política, com 
voto distrital, fim dos fundos eleitoral e 
partidário e descentralização de poder. 

Brasil tem dono e é do ‘centrão’

as cartas, dançar de acordo com a música. 

Política é a arte do pos-
sível. Governar é escolher 

as prioridades e atrair 
base de apoio, de prefe-

rência de maneira repu-
blicana. Mas não sejamos 

inocentes: o Brasil tem 
dono! É do “centrão”.
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costumes, mas quando isso fica somente no 
palavreado e não se concretiza na prática, 
não passa de hipocrisia. Precisamos ter em 
mente que o politicamente correto é um avanço 
civilizatório para toda a sociedade, e não deve 
ficar apenas no enunciado. Se conseguirmos, 
ao menos, não fazer com os outros aquilo que 
não queremos que façam conosco, já é um bom 
começo.

A consciência própria do ser é a grande 
conquista de cada um.
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Justiça trabalhista
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Emenda à Guarda Municipal

Na Prefeitura de Campo Grande, a senadora Soraya Thro-
nicke (PSL-MS) fez a entrega simbólica do cheque no valor de 
R$ 200 mil, fruto de emenda parlamentar de sua autoria, para a 
Guarda Civil Metropolitana do município utilizar na compra de 
armas não letais, como bastão de choque e tasers. “Estou cum-
prindo um dos meus compromissos de campanha, que é traba-
lhar pela segurança pública de Mato Grosso do Sul. Acredito 
muito na Guarda Civil Metropolitana e quero que os guardas 
municipais estejam cada vez mais capacitados e mais profis-
sionalizados”, declarou. Soraya Thronicke completa que essa 
emenda é apenas o começo, pois pretende também destinar 
mais recursos visando ao conforto dos guardas municipais. 

Código de Ética
Em sessão ontem (21), os desembargadores do Órgão Espe-

cial aprovaram, por unanimidade, a resolução de iniciativa da 
presidência do TJMS com a finalidade de instituir o Código de 
Ética do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. A 
instituição do Código de Ética e de Conduta dos Servidores do 
Poder Judiciário está alinhada com as exigências da Agenda 
2030 no Poder Judiciário Brasileiro, política institucionalizada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A norma tem a finali-
dade de estabelecer princípios e normas de conduta ética apli-
cáveis aos servidores, sem prejuízo da observância dos demais 
deveres e das proibições legais e regulamentares previstos no 
Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário de MS.

Cartão de vacinação em braille
O vereador Professor Riverton (DEM) protocolou pedido 

junto à Prefeitura de Campo Grande e à Sesau (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Campo Grande) solicitando a elaboração 
do cartão de vacinação em braille, para auxiliar as pessoas 
com deficiência visual, oferecendo-lhes maior independência 
no momento da imunização. “É a comunicação que faz com 
que as pessoas se sintam iguais e ter um cartão em braille é 
importante para a inclusão dos cegos e deficientes visuais que 
não precisaram depender de amigos ou parentes para saber 
qual vacina tomou e quando precisará tomar a segunda dose”, 
explica o parlamentar.

Alberto Gonçalves

Bastidores
POLÍTICA

Com 38% das intenções de voto, 
candidato da situação está à frente, 
com Raquel Magrini em 2º lugar

Bitto Pereira 
na liderança 
pela presidência 
da OAB-MS

Desembargador 
Amaury Jr. é nomeado 
ministro do TST 

CPI já ouviu 33 depoimentos e quebrou 62 sigilos

Em Paranhos haverá eleição 
suplementar em 3 de outubro

Prefeito interino 
de Paranhos, 
Donizete Viaro 
deverá ser um 
dos concorrentes 
na eleição 
suplementar

Amaury Jr. presidiu 
o Tribunal Regional 
do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul
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Divulgação

Divulgação

Reprodução

Andrea Cruz

O Instituto Ranking de Pes-
quisa afirma em coleta de dados 
que entre os três pré-candidatos 
à presidência da OAB-MS 
(Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional MS), o advogado Bitto 
Pereira sai na frente no cenário 
estimulado e espontâneo.

Na pesquisa estimulada, 
Bitto Pereira teve o percentual 
de 38,43%, enquanto Raquel Ma-
grini teve 27,14% de intenções 
de voto. Já Giselle Marques apa-
rece com 9,57%. Brancos, nulos, 
indecisos e que não quiseram 
responder somaram 24,86%.

Espontânea
Na pesquisa espontânea, o 

total de 26,57% indicaram inten-
ções de votos em Bitto Pereira. 
A pré-candidata Rachel Magrini 
teve indicativo de 16% e Giselle 
Marques, 2,86%. Outros tiveram 
1%. Brancos, nulos, indecisos 
e que não quiseram responder 
somaram 53,57%.

Rejeição
Em levantamento estimulado 

sobre rejeição, a pré-candidata 
Giselle Marques teve o percen-

tual de 13,29%. Raquel Magrini 
aparece com 11,57% e Bitto Pe-
reira com 7,14%. Brancos, nulos, 
indecisos e que não quiseram 
responder somaram 58%.

O público que contribuiu com 
o levantamento, dividido em gê-
nero, teve 53,29% de masculino 
e 43,71% de feminino.

Pré-candidatos
Animado com a pré-cam-

panha, o advogado Luis Cláudio 
Alves Pereira, o “Bitto Pereira”, 
explicou que o momento é de 
ouvir a advocacia com visita a 
escritórios e entender de ma-
neira detalhada e plural os an-
seios reais e atuais da classe. 
“São pautas diversas e de vários 
setores da advocacia. Todo o 
pré-candidato tem o dever de 
dialogar com a advocacia. Esse 
é o nosso desafio. E no momento 
em que a legislação permitir po-
demos apresentar as propostas. 
Posso dizer que tenho ideias e 
no exercício da advocacia temos 
dois pilares: respeito as prerro-
gativas da advocacia e a luta por 
honorários dignos que são duas 
pautas conexas.”

A advogada Rachel Magrini, 
que já concorreu a eleições pela 

O desembargador do TRT 
(Tribunal Regional do Tra-
balho) da 24ª Região Amaury 
Rodrigues Pinto Junior foi 
nomeado para o cargo de 
ministro do TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
na terça-feira (20).

Amaury, que participou 
da entrevista da semana do 
jornal O Estado no último 
domingo, se prepara para 
tomar posse do cargo. O de-
creto foi publicado no Diário 
Oficial da União na edição de 
segunda-feira (19). 

Amaury vai ocupar a vaga 

decorrente da aposentadoria 
do ministro sul-mato-gros-
sense Márcio Eurico Vitral 
Amaro. O desembargador foi 
sabatinado pela CCJ (Co-
missão de Constituição e 
Justiça) do Senado e depois 
teve a aprovação do plenário.  
“Levarei muita coisa de Mato 
Grosso do Sul: além das ex-
periências e das amizades, eu 
aprendi a amar o Estado. Sou 
paranaense, mas estou no 
Estado desde 1989. Me con-
sidero sul-mato-grossense”, 
disse em entrevista ao jornal 
O Estado.

Natural de Curitiba (PR), 

O TRE-MS (Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato 
Grosso do Sul) definiu para 
3 de outubro a eleição su-
plementar no município de 
Paranhos. A Resolução nº 
739, assinada pelo presidente 
do TRE-MS, desembargador 
Paschoal Carmello Leandro, 
vai definir novos prefeito e 
vice-prefeito do município. 
O prefeito interino, Donizete 
Viaro (MDB), deve concorrer 
ao pleito, apesar de ainda não 
ter divulgado oficialmente.

Viaro assumiu o Executivo 
após ser eleito como vereador 
e escolhido como presidente 
da Câmara de Paranhos. Ele 
tem costume de fazer publica-
ções nas redes sociais sobre o 
seu dia a dia e em constantes 
visitas a comerciantes e insti-
tuições da cidade. 

A definição de chapa para 
concorrer à eleição ocorre 
entre os dias 27 de agosto e 
2 de setembro, quando serão 
realizadas as convenções par-
tidárias. Os candidatos inte-
ressados têm até o dia 5 de 
setembro para registrar candi-
daturas e logo depois será ini-
ciado o período de campanha 
eleitoral. Apesar do prazo, os 
partidos da cidade ainda estão 
tímidos diante da divulgação 
de interesses e pré-candidatos.

A eleição suplementar 
ocorre porque, nas eleições 
municipais de 2020, houve a 

impugnação da candidatura 
de Heliomar Klabunde (MDB), 
para o cargo de prefeito, e do 
vice, Jefferson Salamon (PSB). 
A nova eleição ocorrerá em 
razão da decisão proferida 
pelo juízo da 1ª Zona Eleitoral, 
que julgou procedente a ação 
de impugnação. Por força da 
disposição legal, os votos ob-
tidos pela chapa mais votada 
(Heliomar Klabunde e seu 
vice Jefferson Salamon) foram 
computados no dia do pleito 
como anulados sub judice em 
razão da situação jurídica 
de indeferimento do registro, 
implicando a não eleição de 
qualquer chapa para o cargo 
de prefeito e vice no município 
de Paranhos. 

A sentença indeferitória foi 
confirmada pelo TRE-MS e 
também pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral. 

Entre os dias 6 de setembro 
e 2 de outubro será o período 
de início e término da propa-
ganda em geral, salvo rádio 
e TV; de  11 a 30 de setembro: 
início e término da propaganda 
no rádio e na TV; e no dia 3 de 
outubro ocorre a eleição. O 
candidato vencedor tem até 
o dia 8 do mesmo mês para 
prestar contas e dia 21 de 
outubro é o último para o jul-
gamento das contas.

A diplomação dos eleitos 
ocorre em 22 de outubro e a 
posse no dia seguinte. (AC)

Agência Senado

Prorrogada na semana pas-
sada para mais três meses de 
trabalhos, a CPI da COVID-19 
chega ao recesso parlamentar 
com uma bagagem de 33 depoi-
mentos colhidos e informações 
referentes à quebra dos sigilos 
de 62 pessoas e empresas. 
Nas próximas duas semanas, 
a comissão parlamentar de in-
quérito deve fazer diligências 
internas, antes de retomar as 
audiências, em agosto.

O volume de informações 
reunidas pela CPI é recorde 
em investigações parlamen-
tares do Senado Federal, e o 
material deverá ser analisado 
pelos senadores e suas asses-
sorias no período do recesso 
para embasar os próximos 
passos. Além dos depoimentos 
e dos sigilos quebrados, a CPI 
tem contratos para compra de 
vacinas e insumos, atas e rela-
tórios da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Avisa), 
auditorias do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e 
perícias sobre documentos e 
mensagens.

Até agora, 13 pessoas estão 
relacionadas como investi-
gadas pela CPI, incluindo o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga; seu antecessor no 
cargo, Eduardo Pazuello; e 
o ex-secretário-executivo de 
Pazuello, Elcio Franco. A pri-
meira versão da lista de inves-
tigados tinha 14 nomes, mas 
a ex-coordenadora-geral do 
Programa Nacional de Imuni-

zações (PNI), Francieli Fan-
tinato, foi retirada depois do 
seu depoimento à comissão.

Além de avançar no tema 
das denúncias de corrupção, 
os documentos que serão exa-
minados pela CPI durante o 
recesso podem acrescentar 
embasamento às fases an-
teriores do trabalho. As pri-
meiras movimentações da CPI 
se concentraram sobre as po-
líticas e decisões do governo 
federal para a pandemia de 
COVID-19. 
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Com 38% das intenções de voto, 
candidato da situação está à frente, 
com Raquel Magrini em 2º lugar

Bitto Pereira 
na liderança 
pela presidência 
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OAB-MS em 2019, afirma estar 
em pré-campanha mantendo 
diálogo com os advogados. “Eu 
quero somar nesse movimento 
que a gente tem feito de mu-
dança e nova gestão. Então, 
o diálogo é uma coisa que eu 
mais vou procurar ter com todos 
os advogados. Quero oferecer 
uma nova OAB-MS com nova 
forma de gerir e quem envolva 
a todos os advogados. Quero 
que eles sintam pertencentes a 
classe. Estou novamente como 
pré-candidata e acredito que 
muita coisa mudou. Nosso mo-
vimento vem ganhando força.”

Giselle Marques diz que fica 
“feliz em ter sido lembrada na 
espontânea e estar já com quase 
10% na estimulada”. “Formali-
zamos nossa pré-candidatura 
em março. A eleição só ocorrerá 
em novembro. O candidato da 
atual diretoria já está há seis 
anos no páreo, a outra candi-
data já concorreu a presidente 
na última eleição. Ambos já têm 
chapas prontas há vários anos. 
A nossa ainda está se formando 
e é de fato a grande novidade 
da campanha. Creio que chega-
remos à vitória, pois a advocacia 
quer renovação.”

Gestão
O total de 75,14% dos ad-

vogados avaliam a atual dire-
toria comandada por Mansour 
Karmouche como boa/ótima. Ao 
passo que 13,86% dizem que é 
regular e 6,29% afirmam que é 
ruim/péssima. Não souberam 
responder somaram 4,71%. 

Isso significa que a boa 
gestão de Karmouche pode re-
fletir em uma pré-campanha 
positiva para Bitto Pereira, o 
qual tem seu apoio. Sobre isso, 
o pré-candidato afirma que tem 
a honra de ter o apoio. “O presi-
dente Mansour faz uma gestão 
acolhedora, plural e que ouve a 
advocacia. Ele tem uma gestão 
aprovadíssima pelo trabalho 
que fez.”

A pesquisa 
Pesquisa realizada pelo Insti-

tuto Ranking Brasil entre os dias 
12 e 16 de julho de 2021 com 700 
advogados(as) residentes em 30 
cidades de  Mato Grosso do Sul 
inscritos(as) na OAB-MS. Para 
um intervalo de confiança de 
95% e um tamanho de amostra 
de 700 entrevistas, a margem de 
erro máxima estimada foi de 5% 
para mais ou para menos.

Amaury Junior é bacharel 
em Direito pela Faculdade de 
Direito de Curitiba e, em 1989, 
ingressou na magistratura 
como juiz do trabalho subs-
tituto do TRT da 10ª Região. 
Presidiu as Juntas de Conci-
liação e Julgamento (atual-
mente Varas do Trabalho) de 

Mundo Novo e Campo Grande 
(MS), e dirigiu o Foro de 
Campo Grande. Em 16/5/2001, 
foi promovido, por mereci-
mento, a desembargador do 
TRT da 24ª Região e presidiu 
a corte no biênio 2006/2008, 
sendo o atual presidente, no 
biênio 2020/2022. (AC)
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Alessandro Vieira (Cidadania-SE), senador, sobre a decisão do 
presidente Jair Bolsonaro de propor a recondução de Aras na PGR

Augusto Aras já é o pior PGR da 
história, uma renovação de mandato 
será desastrosa para a instituição

Quase lá
Após mais de um ano e meio de falhas de coordenação 

e recomendações esdrúxulas por parte de Jair Bolsonaro 
no enfrentamento à pandemia, que envolveram até o apoio 
à nebulização de cloroquina que levou pessoas à morte, o 
Ministério da Saúde crê que terá em setembro um protocolo 
nacional oficial para o tratamento da Covid-19. Elaborado por 
grupo liderado pelo médico Carlos Carvalho, professor da USP, 
esse guia será formado por protocolos específicos para as 
diferentes etapas de cuidados.

Etapas
 Em agosto e setembro, os cinco protocolos finais deverão ser 

apresentados à Conitec, comissão que analisa a incorporação 
de tecnologias no SUS. Eles abordam desde a fase pré-
hospitalar até as sequelas do pós-Covid.

Una 
 Os protocolos em conjunto, inclusive quatro que já foram 

aprovados, resultarão nessa linha de cuidados de pacientes com 
Covid. “A grande vantagem é ter uma diretriz”, diz Carvalho.

Diferença 
 No Sul e Sudeste, a letalidade de pacientes intubados ficava 

em cerca de 60%. No Nordeste chegava a ser superior a 90% 
em alguns lugares. Isso porque cada lugar fazia de uma forma”, 
completa.

Plano 
 O protocolo poderá contribuir em breve, inclusive, caso o 

Brasil siga a tendência de países do hemisfério norte e enfrente 
aumento de casos com a disseminação da variante delta, 
analisa Carvalho.

Pente 
 Durante entrevista a um podcast, Fábio Faria 

(Comunicações) disse que a equipe de Bolsonaro passou a fazer 
inspeções prévias em manifestações com o objetivo de evitar a 
presença do presidente em locais com faixas com pedidos de 
intervenção militar e ataques contra as instituições.

Nada 
 Ele faz a referência para dizer que não há chances de 

golpe. A presença de Bolsonaro em eventos classificados como 
antidemocráticos virou alvo de investigação pelo STF.

Ok 
 O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou pedido 

da Polícia Federal e enviou à Justiça do Pará o inquérito 
sobre exportação ilegal de madeira que deu origem a busca e 
apreensão em endereços do então ministro do Meio Ambiente 
Ricardo Salles.

Tá certo 
 O delegado Franco Perazzoni argumentou que Salles perdeu 

o foro privilegiado após pedir demissão e que a origem da 
madeira são reservas em Altamira (PA). Moraes concordou.

Xadrez 
 A confirmação antecipada da recondução de Augusto 

Aras na PGR (Procuradoria-Geral da República) faz parte da 
estratégia de Jair Bolsonaro para criar um ambiente favorável 
à aprovação da indicação de André Mendonça para o STF, na 
avaliação de aliados.

Aceno 
 Aras tem bom trânsito com o Congresso e era o preferido de 

senadores para a vaga na corte. Para não deixar os apoiadores 
do PGR insatisfeitos, Bolsonaro resolveu antecipar a 
confirmação de que pretende mantê-lo no cargo após setembro, 
quando acaba seu mandato.

Sucessor 
 Mendonça tem apoiado Tercio Tokano para sucedê-lo à 

frente da Advocacia-Geral da União –ele foi seu número 2 no 
Ministério da Justiça e na AGU. Tokano, porém, enfrenta a 
concorrência de Sérgio Tapety, que também é servidor do órgão 
e tem o apoio do centrão.

Disputa 
 Pesa contra Tapety a resistência interna dos advogados 

da União. Ainda corre por fora a atual secretária-geral de 
contencioso, Izabel Vinchon.

Meu lado 
 O presidente do diretório de Minas Gerais do PSDB, 

o deputado federal Paulo Abi Ackel, saiu em defesa do 
conterrâneo Aécio Neves no embate com o governador de São 
Paulo, João Doria,  a respeito da decisão do partido de ter ou 
não candidato presidencial em 2022. 

cautela 
O PSDB mineiro lamenta as declarações do governador 

Doria sobre o nosso companheiro Aécio Neves e teme que elas 
possam lhe criar grandes dificuldades em Minas”, afirma Ackel.

Indicação ao STF

Além disso, presidente pretende 
recriar o Ministério do Trabalho com 
divisão da pasta da Economia

Bolsonaro prepara 
reforma com líder 
do ‘centrão’ na 
Casa Civil

Falta de articulação do Planalto para 
André Mendonça surpreende os senadores

Senador Ciro Nogueira, 
presidente nacional do 
PP, com sua mãe, Eliane 
e Silva Nogueira Lima
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Folhapress

Em seu momento de maior 
fragilidade no governo, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) disse ontem (21) que fará 
uma reforma ministerial até a 
próxima semana.

O martelo sobre as mu-
danças foi batido na terça (20). 
O desenho que estava definido 
até a manhã dessa quarta-feira 
envolve trocas em três pastas: o 
senador Ciro Nogueira (PP-PI) 
vai para a Casa Civil no lugar do 
general Luiz Eduardo Ramos, 
que passa à Secretaria-Geral, 
ocupada por Onyx Lorenzoni 
(DEM). Já Onyx, pelos planos 
atuais, ocupará o Ministério 
do Trabalho, que será recriado 
com a divisão do Ministério da 
Economia, de Paulo Guedes. A 
expectativa é a de que as mu-
danças se concretizem até essa 
sexta (23), com a publicação da 
medida provisória que recriará 
a pasta do Trabalho.

Há ainda uma indefinição no 
governo a respeito do nome que 
terá o novo ministério e se ele 
acumulará ou não as funções 
da Secretaria da Previdência, 
que hoje faz parte da Economia.

A aliança de Bolsonaro com 
o “centrão”, buscada pelo pre-
sidente no ano passado diante 
de uma série de pedidos de 
impeachment que já se acu-
mulavam na Câmara, enterrou 
de vez o discurso bolsonarista, 
explorado à exaustão durante 
a campanha de 2018, de que o 
presidente não se renderia ao 
que chamava de a velha política 
do “toma lá, dá cá”.

Para atender o “centrão”, o 
governo faz promessas de libe-
ração de bilhões em emendas 
parlamentares e agora prepara 
até a recriação de ministérios, 
contrariando outro discurso da 
campanha, o do enxugamento 
da máquina pública.

Hoje, o Governo Bolsonaro 
tem 22 ministérios, 7 a mais do 
que os 15 prometidos na cam-
panha eleitoral – sob a gestão 
de Michel Temer (MDB), seu 
antecessor, eram 29 ministérios. 

Igor Gielow/Folhapress

Candidatos a ministro do 
Supremo Tribunal Federal, su-
jeitos a sabatina e voto no Se-
nado para terem seus nomes 
confirmados, sempre contaram 
com o apoio do Palácio do Pla-
nalto para facilitar seu caminho.

Não é bem o que está acon-
tecendo com o “terrivelmente 
evangélico” pastor André Men-
donça, advogado-geral da União 
que Jair Bolsonaro quer ver 
na corte. Pelo menos quatro 
senadores relataram o mesmo: 
Mendonça, com quem nunca 
haviam trocado uma palavra, 
os procurou pessoalmente, pelo 
telefone, para marcar encontros 
e se apresentar. Ele tem ido 
inclusive aos estados de quem 
não está em Brasília.

A queixa poderia se encaixar 

à perfeição ao clima de insatis-
fação geral do centrão com o pre-
sidente em razão do imbróglio 
do fundão partidário para 2022 
– o grupo busca agora ocupar a 
Casa Civil. Mas os políticos aqui 
citados são de outros partidos.

Se a tática busca mostrar 
humildade, especialmente 
ante a oposição a Mendonça 
comandada pelo presidente 
da Comissão e Justiça do Se-
nado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), o tiro parece ter saído 
pela culatra. Esses senadores 
afirmam que o movimento inu-
sual sugere falta de articulação 
do Planalto, que preferiu um 
método mais heterodoxo para 
fazer valer sua vontade: re-
conduzir o procurador-geral da 
República, Augusto Aras.

Aliado de Bolsonaro, Aras 
ainda alimentava esperança de 

ganhar a vaga para o Supremo 
caso a resistência a Mendonça 
crescesse a ponto de insinuar 
uma rejeição inédita em tempos 
modernos – seu histórico de 
defesa cega do chefe incomoda, 
além de que Alcolumbre e ou-
tros veem uma chance de espi-
caçar o Planalto. Apesar de sua 
fidelidade ao Planalto, Aras é 
visto como um nome mais pre-
parado do que Mendonça por 
parte dos senadores.

Ao reconduzi-lo, o presidente 
oferece um prato feito. Nem 
todos gostaram: outros dois se-
nadores, que não foram ainda 
procurados por Mendonça, 
disseram que o movimento de 
Bolsonaro fará aumentar a re-
sistência ao advogado-geral.

Ainda há tempo, com o re-
cesso do Congresso, para cos-
turar os acordos. A sabatina de 

Mendonça pode ficar só para 
setembro, a depender do passo 
das negociações. Ao fim, creem 
alguns senadores mais expe-
rientes, as ameaças de rejeição 
a seu nome devem ficar só nisso.

O indicado ao Supremo 
precisa de 41 de 81 votos, 
em sufrágio secreto, na Casa. 
Estima-se que já tenha por 
volta de 30 garantidos, o que 
torna sua missão não tão espi-
nhosa – ainda que significativa 
da dificuldade de o Governo 
Bolsonaro fazer política.

Em tempos mais normais, 
a articulação no Planalto con-
versaria primeiramente com 
os senadores, daria ouvidos 
a suas posições e demandas, 
buscaria retirar temores sobre 
as posições do candidato e 
amaciaria o caminho para que 
Mendonça se apresentasse.

A administração atual chegou a 
ter 23 ministérios, mas o Banco 
Central perdeu este status com 
a aprovação de sua autonomia.

Um dos objetivos da troca é 
organizar a base do governo e 
dar mais visibilidade a ações de 
Bolsonaro que serão tomadas 
daqui em diante, como a re-
formulação do Bolsa Família, 
consideradas peça-chave para 
a campanha à reeleição do man-
datário em 2022.

Além disso, o presidente pre-
tende se aproximar ainda mais 
do “centrão”. O senador Ciro 
Nogueira é presidente nacional 
do PP e um dos principais lí-
deres do bloco de partidos que 
sustenta a base de apoio a Bol-
sonaro no Congresso.

“Estamos trabalhando, inclu-
sive, uma pequena mudança 
ministerial, que deve ocorrer 
na segunda-feira, para ser mais 
preciso, para a gente continuar 
aqui administrando o Brasil”, 
disse Bolsonaro em entrevista à 
rádio Jovem Pan de Itapetininga, 
também transmitida por suas 
redes sociais.

Casa Civil
A possível troca na Casa Civil 

também contempla a insatis-
fação no Congresso com o atual 
ministro, o general da reserva 
Luiz Eduardo Ramos. 

Amigo de Bolsonaro que 

ganhou força ao coordenar a 
última dança das cadeiras no 
governo, em março, Ramos 
vinha sendo alvo de queixas 
de parlamentares, inclusive do 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), correligionário e 
muito próximo a Ciro Nogueira. 
Auxiliares de Bolsonaro rela-
taram que Ramos demonstrou 
insatisfação com a mudança.

Bolsonaro sabe que precisa 
melhorar sua articulação poli-
tica, especialmente no Senado, 
onde a CPI da COVID avança 
sobre o governo e onde duas 
significativas indicações do Pa-
lácio do Planalto – a do atual 
advogado-geral da União, André 
Mendonça, para uma vaga no 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) e a da recondução de 
Augusto Aras ao comando da 
PGR (Procuradoria-Geral da 
República). No Planalto, Ramos 
não era próximo da ministra da 
Secretaria de Governo, Flávia 
Arruda, que, por sua vez, pre-
cisava de alguém com maior 
trânsito entre os senadores para 
ajudá-la na articulação política 
do Executivo.

Além disso, havia no Planalto 
o temor de que Ciro Nogueira 
se distanciasse do governo. Ele 
já vinha aparecendo cada vez 
menos em defesa de Bolsonaro 
na CPI da COVID e, na semana 
passada, não escondia sua insa-

tisfação com a liberação de re-
cursos para o governo do Piauí. 
O governador Wellington Dias 
(PT) é seu adversário político.

O senador aceitou o convite 
para assumir a Casa Civil ainda 
nesta terça. Nogueira seria can-
didato ao governo do Piauí, mas 
com a decisão de virar ministro, 
já admite a pessoas próximas 
que deve abrir mão de entrar 
na disputa.

O presidente e seu governo 
vêm assistindo a uma escalada 
de impopularidade. O ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), hoje seu principal adver-
sário, ampliou vantagem nas 
intenções de voto para 2022 e 
cravou 58% a 31% no 2º turno, 
segundo pesquisa mais recente 
do Datafolha.

Diante deste cenário, a 
pressão sobre Bolsonaro 
cresceu no Congresso. Em en-
trevista à “Folha de S.Paulo”, 
o vice-presidente da Câmara, 
deputado Marcelo Ramos (PL-
AM), disse que as ameaças de 
Bolsonaro sobre a não reali-
zação das eleições de 2022 são 
um “claro crime de responsabi-
lidade”. Ele afirmou que estuda 
a possibilidade de acatar um 
pedido de impeachment no exer-
cício provisório da Presidência. 
Recentemente, ele pediu para 
ter acesso aos pedidos protoco-
lados na Câmara.

Caso seja confirmada 
a indicação do senador 
Ciro Nogueira (PP-PI) 
para assumir a Casa 
Civil da Presidência, sua 
vaga no Senado ainda 
vai permanecer com a 
sua família.

Isso porque a primeira 
suplente do senador é a 
sua mãe, Eliane e Silva 
Nogueira Lima. Chamada 
politicamente de Eliane 
Nogueira, ela também 
é filiada ao PP, mas 
não tem experiência em 

cargos públicos.
O segundo suplente do 

senador é Gil Marques 
de Medeiros, conhecido 
como “Gil Paraibano”. 
O político foi eleito 
nas últimas eleições e 
assumiu como prefeito de 
Picos, no Piauí.

Ciro Nogueira é o atual 
presidente nacional do 
PP e um dos principais 
líderes do “centrão”, bloco 
de sustentação do governo 
de Jair Bolsonaro. O 
político foi reeleito para o 

Senado em 2018, portanto 
tem mandato até o início 
de 2027.

Quando decidiu 
indicar sua mãe como 
primeira suplente, 
nas eleições de 2018, 
a movimentação foi 
vista por adversários 
políticos locais como 
um indicativo de que se 
preparava para disputar 
o Governo do Estado do 
Piauí em 2022, mantendo 
o controle sobre sua vaga 
no Senado. (Folhapress)

Mãe de Ciro Nogueira assume vaga de filho no Senado 
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Pandemia

Estado começa a apresentar queda nos indicadores 
e a caminhar para o risco médio de contaminação 

Cosems se reúne nesta 
quinta-feira com comitê 
do Prosseguir para 
rediscutir a classificação 

Chapadão do Sul decreta “minilockdown” 
com fechamento até de supermercados

Rafaela Alves 

Apresentando melhora em 
todos os indicadores de com-
bate à pandemia, como a dimi-
nuição das taxas de ocupação 
de leitos clínicos e de UTI, no 
número de novos casos e de 
mortes, o Cosems (Conselho 
de Secretários Municipais de 
Saúde de Mato Grosso do Sul) 
solicitou uma reunião para 
rediscutir os critérios de clas-
sificação do Prosseguir (Pro-
grama de Saúde e Segurança 
da Economia). 

O ofício com a solicitação 
foi encaminhado à SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
na última terça-feira (20). O 
pedido foi feito ao secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, para que a reunião 
ocorra com o comitê do Pros-
seguir. Com isso, a reunião 
acontece nesta quinta-feira 
(22), às 14 horas. 

“Nós, os municípios, como 
o Cosems, estamos solicitando 
uma discussão da análise do 
Prosseguir em virtude da atual 
realidade em que estamos, 
principalmente em virtude da 
queda de muitos novos posi-
tivos em muitos municípios 
e do avanço da vacinação”, 
explicou o presidente. 

Inclusive, o último levanta-
mento do Prosseguir foi divul-
gado ontem (21), durante a live 
da Secretaria de Saúde, e re-
almente mostrou que o Estado 
vem apresentando números 
mais positivos.

Conforme a secretária ad-

junta, Crhistinne  Maymone,  
Mato Grosso do Sul está “len-
tamente” saindo de um quadro 
vermelho para um mais la-
ranja. Tendo em vista que es-
tamos com seis municípios na 
bandeira amarela, 41 na cor 
laranja e 32 na vermelha. 

Ela também afirmou que 
a maioria dos municípios na 
bandeira laranja está no sul 
do Estado e na região de fron-
teira. Inclusive que 4 dos 13 
municípios que participaram 
do estudo da vacinação em 
massa melhoraram muito. 

“Isso é muito positivo, ainda 
mais porque não temos ne-
nhum município na bandeira 
cinza e nosso mapa está muito 
mais laranja que vermelho. 
Mas ainda precisamos me-
lhorar, porque não temos ne-
nhum na bandeira verde, de 
grau baixo”, assegurou. 

Caracol, município indicado 
pelo programa na bandeira 
vermelha, também solicitou 
uma explicação à SES do 
porquê de o município estar 
classificado na bandeira ver-
melha, sendo que é o único, se-
gundo o prefeito Neco Pagliosa, 
a não registrar nenhum novo 
caso e morte após a vacinação 
em massa. Caracol é um dos 
13 municípios participantes do 
estudo técnico.

“Estamos sem entender do 
porque estarmos na bandeira 
vermelha, mas já solicitamos 
uma reunião com a secretaria 
estadual. Entretanto nosso de-
creto com medida mais rígidas 
encerra na próxima quarta-

-feira e nós pretendemos fle-
xibilizar, inclusive passando o 
nosso toque de recolher para 
valer de 0h às 5h”, disse. 

Além de Caracol, estão na 
bandeira vermelha, em que a 
recomendação é para o funcio-
namento apenas de atividades 
essenciais e não essenciais de 
baixo risco, Campo Grande, 
Água Clara, Anastácio, An-
tônio João, Aral Moreira, Ba-
taguassu, Batayporã, Bonito, 
Chapadão do Sul, Corguinho, 
Corumbá, Costa Rica, Coxim, 
Dois Irmãos do Buriti, Fi-
gueirão, Guia Lopes da Laguna, 
Inocência, Jaraguari, Jardim, 
Ladário, Maracaju, Miranda, 
Mundo Novo, Nova Andradina, 
Paraíso das Águas, Paranaíba, 
Pedro Gomes, Ribas do Rio 
Pardo, São Gabriel do Oeste, 
Sidrolândia e Terenos. 

Na laranja, que recomenda 
atividades essenciais e não 
essenciais de baixo e médio 
risco, estão: Alcinópolis, 
Amambai, Anaurilândia, An-
gélica, Aparecida do Taboado, 
Aquidauana, Bandeirantes, 
Bela Vista, Bodoquena, Bra-
silândia, Caarapó, Camapuã, 
Cassilândia, Coronel Sapucaia, 
Deodápolis, Dourados, Eldo-
rado, Fatima do Sul, Iguatemi, 
Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, 
Japorã, Juti, Laguna Carapã, 
Naviraí, Nioaque, Nova Alvo-
rada do Sul, Paranhos, Ponta 
Porã, Porto Murtinho, Rio Bri-
lhante, Rio Negro, Rio Verde 
de Mato Grosso, Santa Rita do 
Pardo, Selvíria, Sete Quedas, 
Sonora, Tacuru, Três Lagoas 

e Vicentina.
Já na amarela, de grau tole-

rável e que propõe o funciona-
mento de atividades essenciais 
e não essenciais de baixo, médio 
e alto riscos, estão Douradina, 
Glória de Dourados, Jateí, Novo 
Horizonte do Sul, Rochedo e 

Taquarussu. No comparativo 
com o levantamento anterior, 
apenas 13 cidades regrediram 
de bandeira, 31 progrediram e 
35 permaneceram na mesma 
classificação.

Na semana que vem deve 
sair um novo levantamento do 

Prosseguir, excepcionalmente 
por conta do retorno das aulas 
presenciais na rede estadual e 
que vai levar em conta a classifi-
cação do município para saber a 
quantidade de alunos permitida  
por sala. A volta está marcada 
para o próximo dia 2 de agosto. 

Apesar da melhora nos 
índices, Chapadão do 
Sul ampliou restrições 
por quatro dias 
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Mesmo com melhoras nos 
índices de Mato Grosso do Sul, 
o município de Chapadão do 
Sul, que fica a um pouco mais 
de 330 quilômetros de Campo 
Grande, adotou medidas mais 
restritivas que começaram a 
valer ontem (21). Além disso, 
decretou um “minilockdown” 
de quatro dias, a partir de 
sexta-feira (23), com o fe-
chamento de vários serviços 
não essenciais e até mesmo 
dos considerados essenciais, 
como supermercados. Se-
gundo o prefeito João Carlos 
Krug (PSDB), mesmo continu-
ando em bandeira vermelha 
no programa Prosseguir, 
houve um aumento signifi-
cativo em casos e mortes de 
COVID-19 na região. 

“Diferente dos demais muni-
cípios que estão tendo redução 
no número de contaminados, 
em Chapadão do Sul está tendo 
aumento. Nos últimos 10 dias, 
saímos da faixa 100 para quase 
300 pessoas contaminadas dia-
riamente. Além do número de 
óbitos, só na semana passada 
tivemos nove. A população de 
maneira geral está um pouco 
despreocupada com a situação. 
Em termos educativos a gente 
já fez o que deveria ser feito e 
não surtiu efeito, então ado-
tamos essas medidas mais res-
tritivas para ver se a população 
cai em si”, explicou. 

De acordo com o decreto 
publicado na noite de terça-
-feira (20), ficam suspensas, no 
período de 21 a 26 de julho de 

2021, festas de toda e qualquer 
espécie, como aniversários, ca-
samentos, batizados, reuniões 
familiares, entre outras; ativi-
dades esportivas de todas as 
modalidades, inclusive ativi-
dades físicas em academias, 
estúdios ou quadras, campos 
e ginásios de esportes.

As medidas mais restritivas 
começam na sexta-feira (23) e 
seguem até a próxima segunda-
-feira (26), no chamado pelo 
próprio prefeito de “minilo-
ckdown”. Nesse período, estão 
proibidas todas as atividades 
escolares, comerciais, inclu-
sive supermercados, bares e 
conveniências, empresariais, 
de prestação de serviços, de 
serviços públicos, esportivas, 
recreativas e religiosas de 
todos os cultos. 

Por conta do fechamento 
dos supermercados, o presi-
dente da Amas (Associação 
de Supermercados de Mato 
Grosso do Sul), Edmilson Ve-
ratti, anunciou que vai acionar 
a Justiça. Segundo ele, o novo 
decreto causou transtorno e 
aglomeração nos estabeleci-
mentos do município, ontem, 
já que muitos foram estocar 
alimentos. 

“Está um caos a cidade, 
todo mundo querendo correr 
para comprar alimento 
achando que vai faltar. Essa 
é uma medida arbitrária e 
irresponsável, porque ele [o 
prefeito] está gerando uma 
aglomeração desnecessária, 
sem contar que está querendo 

fechar uma atividade essen-
cial. A Amas vai entrar com 
um pedido de liminar para que 
a justiça reveja essa decisão, 
esperamos que a justiça seja 
feita nesse momento e estabe-
leça ordem em Chapadão do 
Sul”, assegurou. 

Quanto à declaração do pre-
sidente da Amas, Krug afirmou 
ser um direito da associação 
e também ressaltou que não 
acha necessário que a popu-
lação estoque alimentos. “Se 
eles conseguirem ter êxito 
nesse recurso, a gente vai ter 
de cumprir, mas pode não ter 
também. É muito pouco tempo, 
são quatro dias, praticamente 
é um fim de semana estendido, 
acho que não tem necessi-
dade [de estocar]. Talvez a 
pessoa vai ter que comprar, 
por exemplo, um quilo a mais 
de macarrão, batata e carne. 
Não dá para chamar isso de 
estoque, é algo para passar 
mais dois dias”, disse. 

O prefeito afirmou que, em 
apenas um dia de medidas 
mais restritivas, já é possível 
ver resultado. “Eu vejo que, 
desde quando saiu o decreto, 
a população já está revendo 
suas ideias, talvez, com isso a 
gente consiga inverter a curva. 
Enquanto no Estado, como um 
todo, vem sendo uma situação 
decrescente de contaminados, 
o nosso município vem sendo 
crescente. Resolvemos ante-
cipar para que a gente não pre-
cise entrar na bandeira cinza 
em breve”, enfatizou.  
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Meio ambiente Capital

Porto Murtinho é o município que mais desmatou o bioma original desde 2001

Mato Grosso do Sul perdeu 309,57 km² 
de Cerrado somente no último ano

Audiência pública 
debateu impactos 
da instalação de  
aterro sanitário 

Programa da PM 
já alcança 91% das 
ocorrências 

Prefeitura convoca 
assistentes 
educacionais

UCDB oferece 
visita gratuita para 
estimular vacinação

Hemosul apela
para doações
de sangue

O Programa OCOP 
(Obtenção de Capacidade 
Operacional Plena), da 
Polícia Militar, com uma 
semana já surtiu efeitos 
e alcançou, entre só os 
dias 12 e 19 de julho,  
91% dos atendimentos 
das ocorrências. Ainda 
conforme a Polícia Militar, 
em um comparativo com 
o mesmo período do ano 
passado, houve a redução 
de 30% no número de 
chamadas via 190, em 
razão, justamente, do 
patrulhamento preventivo 
contínuo. A atuação 
possibilitou também uma 
queda significativa no 
tempo de resposta após 
o acionamento via Ciops 
(Centro Integrado de 
Operações Policiais). (RA) 

A Prefeitura de Campo 
Grande está convocando 
os candidatos aprovados 
no processo seletivo 
simplificado, para atuar 
na função de assistente 
educacional. Os candidatos 
deverão comparecer ao 
Espaço de Formação Lúdio 
Coelho, na Rua Onicieto 
Severo Monteiro, 490, Vila 
Margarida, na próxima 
quarta-feira (28), às 8h ou 
às 14h, para orientações 
relativas à documentação 
a ser entregue para a 
contratação. O edital foi 
publicado no Diário Oficial 
de ontem (21). (RA)

A partir desta semana, 
quem passar pelo Drive 
UCDB poderá escolher 
duas opções de passeio: 
no Museu das Culturas 
Dom Bosco ou no Biotério 
UCDB. Quem estiver na 
Católica poderá identificar 
QR codes espalhados 
ao longo do trajeto para 
acessar a página que 
permite o agendamento 
dos passeios ofertados de 
forma gratuita. A intensão 
é a de estimular a procura 
pela vacinação. (MP com 
assessoria)

As temperaturas baixas 
registradas distanciaram 
os doadores de sangue 
do Hemosul da Capital. 
O local registrou uma 
redução de 48% do 
necessário para manter o 
estoque ideal. Diariamente 
são necessárias 180 
doações, para manter 
esses números elevados, e 
ontem (21) apenas 7 bolsas 
foram doadas. Em Campo 
Grande, os doadores 
podem comparecer no 
Hemosul Coordenador – 
Av. Fernando Corrêa da 
Costa, 1304, Centro. De 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 17h. (MP)

Jhefferson Gamarra

Apenas em 2020, o Cerrado 
sul-mato-grossense perdeu 
309,57 km² de vegetação na-
tiva, um aumento de 15,7 km² 
em relação a 2019, quando 
foram desmatados 294,30 
km². O Cerrado ocupa a maior 
parcela do território de Mato 
Grosso do Sul, cerca de 61% do 
Estado, e desse total 19.803,54 
km² do bioma original já foram 
desmatados desde 2001.

Os dados são do Prodes 
Cerrado, criado e operado 
pelo Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais) para 
monitorar e quantificar anual-
mente a remoção da cobertura 
natural do bioma a partir de 
dados de satélite.

De acordo com os dados, 
Mato Grosso do Sul é o 7º 
estado que mais degradou o 
Cerrado, ficando atrás de Mato 
Grosso, Goiás, Minas Gerais, 
Tocantins, Maranhão e Bahia. 

A cidade de Porto Murtinho 
está entre os 13 municípios 
brasileiros que mais desma-
taram o Cerrado entre 2001 e 
2020. Desde o início do levan-
tamento realizado via satélite, 
a cidade sul-mato-grossense 
desmatou 1.554,56 km² do 
bioma original. 

Em 2020 quase 40 km² do 
bioma foram desmatados em 
Porto Murtinho. A média anual 
de desmatamento do Cerrado 
em Porto Murtinho é de 77,728 
km² ao ano, desde 2001. 

Do ponto de vista da diver-
sidade biológica, o Cerrado 
é reconhecido como o bioma 
mais rico do mundo, abrigando 

Clayton Neves

Mesmo depois de aberta 
para toda a população, a va-
cinação da gripe segue fraca 
e bem abaixo do esperado 
em Campo Grande. Das 250 
mil vacinas que recebeu para 
atender grupos prioritários, a 
prefeitura ainda está com 20 
mil doses disponíveis em es-
toque, e por isso acredita que a 
imunização contra a influenza 
deve se arrastar até o próximo 
mês na Capital. 

“A gente queria esgotar 
essas doses até o fim desta 
semana, mas tendo como 
base a procura nas unidades 
de saúde, acredito que leva-
remos pelo menos mais duas 
semanas para zerar isso”, 
afirma Veruska Lahdo, supe-
rintendente de Vigilância e 
Saúde do município.

No dia 6 de julho, a vacina da 
gripe ficou disponível para a po-
pulação em geral. A ampliação 
aconteceu porque nenhum dos 
grupos preferenciais atingiu co-
bertura de 90%, meta recomen-
dada pelo Ministério da Saúde. 
Mesmo assim, a empolgação 

A Prefeitura de Campo 
Grande, por meio da Se-
madur (Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e 
Gestão Urbana) e da Pla-
nurb (Agência Municipal 
de Meio Ambiente e Plane-
jamento Urbano), realizou, 
na última terça-feira (20), 
uma audiência pública vir-
tual com a Solurb, conces-
sionária responsável pela 
gestão da limpeza urbana 
e do manejo de resíduos 
sólidos de Campo Grande, 
para debater a proposta 
de implantação do Aterro 
Sanitário Ereguaçu, locali-
zado na Rodovia MS-455, na 
Fazenda Gameleira.

O encontro foi pautado 
em divulgar o futuro em-
preendimento e apresentar 
o Relatório de Impacto Am-
biental (RIMA), expondo os 
graus de impacto, medidas 
compensatórias e os pro-
gramas ambientais pre-
vistos no projeto. 

Além de promover a par-
ticipação popular, a audi-
ência serviu para esclarecer 
dúvidas e colher sugestões 
dos campo-grandenses. Os 
principais questionamentos 
foram feitos por moradores 
do entorno do futuro aterro, 
que estavam preocupados 
com o impacto que o em-
preendimento traria para o 
local. 

De acordo com o repre-
sentante da Solurb, empre-
sário Elcio Garcia Terra, os 
impactos para o entorno se-
riam mínimos, visto que no 
local já existe a “estrutura” 
que foi criada para atender 
o antigo “lixão”.

“O local onde se pretende 
implantar o novo aterro fi-
cará próximo às áreas onde 
já estão instalados o antigo 
‘lixão’ o Aterro Sanitário 
Dom Antônio Barbosa II, a 
Estação de Tratamento de 
Esgoto Los Angeles e uma 
empresa de compostagem 
de resíduos orgânicos. Por-
tanto, além de ser uma re-
gião que já comporta esse 
tipo de empreendimento, 
garantirá os benefícios que 
o aterro sanitário propor-
ciona”, esclareceu.

No projeto apresentado 
pela Flora Brasil Enge-
nharia e Consultoria Am-
biental, responsável pelos 
estudos técnicos, a área pre-
tendida terá uma extensão 
de cerca de 995.133,96 m² 
(99,51 hectares), com dis-
tância de aproximadamente 
11,5 km do centro da ci-
dade. A área a ser ocupada 
pelo aterro é de 879.100,73 
m², dos quais a área com 
disposição de resíduos de-
verá representar cerca de 
559.892,32 m². 

Após diversos estudos, 
respeitando todas as legisla-
ções vigentes, a região da Ga-
meleira foi a que apresentou 
melhores condições e com 
menores impactos ao meio 
ambiente e à comunidade. “A 
implantação do novo aterro 
não vai impactar em nada na 
região, não haverá a menor 
interferência local”, garantiu 
Alexandro Alves de Souza, 
engenheiro sanitarista res-
ponsável pelo projeto.

Presente no encontro, 
a promotora Luz Marina 
Borges Maciel Pinheiro, ti-
tular da 26ª Promotoria de 
Justiça de Campo Grande, 
adiantou que o Ministério Pu-
blico de Mato Grosso do Sul 
estará presente em todos os 
processos de construção do 
novo aterro. “Neste momento 
são ouvidas sugestões e re-
clamações que serão objetos 
de análises para construir 
soluções para o bem-estar 
da sociedade, e todos os re-
clames serão devidamente 
analisados”, disse.(JG)

O Cerrado corre risco de 
ficar sem os dois principais 
sistemas de monitoramento 
e sensoriamento remoto de 
desmatamento e degradação 
florestal do Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais). 

De acordo com o Inpe, 
o Deter, que gera alertas 
de desmatamento quase 
em tempo real, tem verbas 

para funcionar apenas até 
o fim de agosto e o Prodes, 
usado nesta matéria para 
a obtenção de dados, que 
calcula anualmente a perda 
de vegetação nativa, possui 
recursos para manter o mo-
nitoramento até dezembro.

Dados do Prodes apontam 
que, em 2020, o Cerrado 
brasileiro perdeu 7.340 km2 
de vegetação nativa, um au-

mento de 13,6% em relação a 
2019, quando foram desma-
tados 6.483 km².

Segundo o instituto, o 
fim do monitoramento no 
Cerrado põe em risco não 
apenas a integridade da ve-
getação nativa como também 
o suprimento de água do 
Brasil. O Cerrado abriga oito 
das 12 regiões hidrográficas 
do Brasil. 

Interrupção no monitoramento do desmatamento no Cerrado

11.627 espécies de plantas na-
tivas já catalogadas. Em Mato 
Grosso do Sul, de acordo com 

o Mapbiomas (Mapeamento 
Anual de Uso e Cobertura do 
Solo do Brasil), a degradação 

do Cerrado é convertida, prin-
cipalmente, para a produção 
agrícola e pecuária. 

Influenza

Com movimento fraco, prefeitura acredita 
que vacinação da gripe segue até agosto

Previsão inicial era de 
vacinar até julho, mas, 
com a baixa procura 
obtida, foi prorrogada

Valentin Manieri

veio apenas nos primeiros dias. 
“A vacinação foi boa só nos 
dois primeiros dias depois que 
abrimos para todos os mora-
dores, depois, caiu novamente 
e a procura segue em baixa”, 
conta Veruska.

Para acabar com as vacinas 
que faltam, pela manhã, UBSs 
(Unidades Básicas de Saúde) 
vacinam apenas contra a gripe, 
abrindo para a imunização da 
COVID-19 somente no período 
da tarde. Além disso, 20 uni-
dades ficam de plantão no sá-
bado para atender moradores 
que não podem ir até os postos 
durante a semana.

“Ainda temos doses que 
precisam ser usadas. Impor-
tante reforçar que quem já 
tomou a vacina da COVID-19 
pode tomar a da gripe depois 

de 15 dias. Quem está espe-
rando a segunda dose também 
pode procurar uma unidade 
de saúde para se proteger”, 
finaliza a superintendente. 

Segundo o último balanço 
divulgado pela Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde), ne-
nhum dos grupos prioritários 
conseguiu atingir a marca de 
90% recomendada. Entraram 
na lista de prioridade profis-
sionais das Forças Armadas, 
de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, trabalhadores 
do sistema prisional, portu-
ários, pessoas com comorbi-
dades e deficiência perma-
nente, crianças entre 6 meses 
e menores de 6 anos, idosos, 
trabalhadores da saúde, edu-
cação, gestantes e mulheres 
em até 45 dia após o parto.

Do grupo, as crianças 
tiveram melhor desempenho 
vacinal. Ao todo, foram 
57.425 menores vacinados, 
um total de 87,58% da meta, 
que era imunizar 65.568 
crianças. Em seguida, apa-
recem os idosos, com 69.620 
vacinados, de um total de 80 
mil, o que representa 86,94% 
da meta. Na terceira me-
lhor posição, com 82,93%, os 
profissionais de saúde, que 
tiveram 19.167 dos 23.112 
integrantes imunizados. 

Nas piores colocações, tra-
balhadores de segurança e sal-
vamento, funcionários do sis-
tema prisional e adolescentes 
que cumprem medida socioe-
ducativa, que não atingiram 
nem 20% do desempenho de 
imunização esperado. 

O Estado já é tido como 
o 7º em desmatamento 
na comparação de todo 
o território nacional

Reprodução/Imasul
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Valor de transformação industrial subiu para R$ 19,6 
bilhões de 2010 a 2019 segundo pesquisa do IBGE

Industrialização de 
MS avançou 187% 
em uma década

Em Mato Grosso do Sul, 
a atividade industrial foi 
responsável por empregar 
cerca de 91,7 mil pessoas 
em 2019, em relação às 
empresas com 5 ou mais 
pessoas ocupadas. Nos 
últimos dez anos, o setor 
ganhou 14,7 mil postos 
de emprego, volume que 
representa um avanço de 
19,2% em comparação com 
2010 (76,9 mil).

As indústrias 
de transformação 
representam 97,5% do 
total de pessoas ocupadas 
na indústria. Neste 
setor, as atividades que 
apresentaram maior 
percentual de pessoas 
ocupadas em 2019 
foram: fabricação de 
produtos alimentícios 
(42,3%), fabricação 
de coque, de produtos 

derivados do petróleo e de 
biocombustíveis (19,5%) 
e fabricação de celulose, 
papel e produtos de papel 
(6,7%).

A PIA-Empresa mostrou 
que, em MS, as empresas 
ativas geravam receita 
de R$ 50,7 bilhões. Entre 
estas, as da indústria da 
transformação geravam 
R$ 49,49 bilhões. Destaque 
para as indústrias de 

fabricação de alimentos, 
que geraram receita de 
R$ 21,52 bilhões, seguidas 
pelas de papel e celulose, 
com R$ 8,8 bilhões. Entre 
as maiores participações 
na receita de vendas em 
2019, estavam as pastas 
químicas de madeira, a 
soda ou o sulfato, exceto 
pastas para dissolução (R$ 
9,28 bilhões e participação 
de 28,6% da receita).

Indústria ganhou 19,2% mais postos de trabalho 

Safrinha

Imóveis

+Crédito MS

Operações de seguro do milho 
são prorrogadas por 180 dias

Na Capital, Banco do 
Brasil leiloa prédio com 
lance inicial de R$ 4,5 mi 

Pré-cadastro para crédito já está aberto

Produção e celulose 
foram destaques na 
industrialização em MS 
nos últimos anos

Divulgação/FEM

Divulgação

Divulgação Semagro
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Rosana Siqueira

A industrialização avançou 
187% em Mato Grosso do Sul 
em uma década. Pelo menos é 
o que mostra a PIA (Pesquisa 
Industrial Anual) Empresa e 
Produto 2019 do IBGE (Insti-
tuto Brasileiuro de Geografia e 
Estatística), divulgada ontem. 
O levantamento apontou que o 
Estado se destaca no Centro-
-Oeste pelo aumento de 6,7 p.p. 
na participação do VTI (Valor 
de Transformação Industrial) 
entre 2010 e 2019, passando 
da 3ª para a 2ª posição no 
ranking regional em dez anos, 
alcançando 25,4% da produção. 
O VTI subiu de R$ 6,84 bilhões 
em 2010, para R$ 20,05 bilhões  
em 2018 e caiu para R$ 19,63 
bilhões em 2019.

A Região Centro-Oeste apre-
sentou o maior aumento em 
participação no VTI da indústria 
brasileira em dez anos (1,1 p.p.). 
Embora o ranking estadual seja 
liderado por Goiás (47,3%), o 
destaque regional foi a indústria 
de Mato Grosso do Sul (25,4%), 
que, em dez anos, aumentou a 
participação em 6,7 p.p., com 
ênfase na expansão da pro-

dução de papel e celulose e de 
biocombustíveis, que pratica-
mente dobraram a participação 
estadual em dez anos. As três 
principais atividades de Mato 
Grosso do Sul, complementadas 
pela indústria alimentícia, con-
centraram cerca de 78,7% do 
VTI estadual, revelando forte 
concentração produtiva e, con-
sequentemente, dependência 
desses mercados. Por fim, Mato 
Grosso (23,4%) e o Distrito 
Federal (3,9%) completam o 
ranking da região, ambos com 
forte predominância da indús-
tria de alimentos.

Papel e celulose têm destaque 
Em Mato Grosso do Sul, 

entre as atividades das indús-
trias de transformação, as que 
apresentaram maior cresci-
mento no número de pessoas 
ocupadas de 2010 a 2019 foram: 
fabricação de celulose, papel 
e produtos de papel (233%). 
fabricação de produtos diversos 
(115,8%) e fabricação de pro-
dutos farmoquímicos e farma-
cêuticos (59%). A indústria de 
celulose empregava 1.863 pes-
soas em 2010 e passou a em-
pregar 6.213 em 2019. Em 2018 

eram 5.791, o que expõe um 
aumento de 7,2% em um ano.

Gastos com salários, reti-
radas e outras remunerações 
cresceram 157% entre 2010 e 
2019.

Os valores atribuídos a salá-
rios, retiradas e outras remu-
nerações saltaram de R$ 1,22 
bilhão em 2010 para R$ 3,16 
bilhões em 2019, perfazendo 
um crescimento de 157,32% em 
dez anos. De 2018 para 2019, o 
aumento foi de 5,5%.

MS tinha 1.626 indústrias ativas
O universo da pesquisa, for-

mado por indústrias com 5 ou 
mais pessoas ocupadas, en-
globou 1.626 empresas ativas 
em 2019 no estado, 26 a menos 
em relação a 2018. O maior nú-
mero de empresas está ligado à 
fabricação de produtos alimen-
tícios (458 empresas), seguidas 
por fabricação de produtos 
não minerais não metálicos 
(159 empresas) e fabricação 
de produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos (145 
empresas). No Brasil, foram 
registradas 183.798 unidades 
locais industriais de empresas 
em 2019.

O Programa Estadual de 
Microcrédito Produtivo e 
Orientado (+Crédito MS) 
abriu pré-cadastro para 
os interessados em obter 
crédito para incrementar 
os negócios. Lançado pelo 
Governo do Estado de Mato 
Grosso do Sul, no pacote 
de medidas para socorrer 
setores mais afetados pela 
pandemia, o programa é 
destinado a pessoas físicas e 
jurídicas que tenham renda 
ou receita bruta anual, para 
o calendário de 2021, limi-
tada ao valor de R$ 360 mil. 
O teto do financiamento é de 
R$ 30 mil. O parcelamento 
poderá ser feito em até 24 

Flávio Veras
 com informações da assessoria

O Banco do Brasil irá lei-
loar, no próximo dia 28, um 
prédio da instituição avaliado 
em R$ 4,5 milhões. De acordo 
com a Biasi Leilões, empresa 
responsável pelo certame, os 
lances poderão ser realizados 
pelo site da empresa a partir 
das 14h do dia do evento. 

Ainda conforme a Biasi Lei-
lões, o prédio tem uma área 
total de 1.560,48 m². Além 
do imóvel campo-grandense, 
serão leiloados outros 20 pré-
dios pelo Brasil. Entre eles está 
outro imóvel da instituição em 
Joinville (SC), com 2.123,42 m² 

de área de terreno e 1.600,00 
m² de área construída. O 
prédio comercial pode ser ar-
rematado a partir de R$ 5,6 mi. 
A quitação do IPTU de ambos 
os imóveis é de responsabili-
dade do vendedor.

Ainda conforme a leiloeira, 
são lotes que vão de norte a sul 
do país, que podem aparecer 
por metade do valor de ava-
liação, desconto no pagamento 
à vista e parcelamento em 
mais de 400 vezes.

Para fechar o mês, o Itaú 
Unibanco oferece, no dia 29, 
19 imóveis residenciais. São 
casas e apartamentos em 
quatro estados: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Sergipe e Mato 

vezes, sendo 6 meses de ca-
rência e 18 parcelas.

O Fundo Estadual de Mi-
crocrédito (FEM) servirá como 
fundo garantidor dos financia-

mentos realizados pelos bene-
ficiários perante as instituições 
financeiras e vai subsidiar 100% 
dos juros remuneratórios decor-
rentes dessas operações.

Instituído pela Lei estadual 
nº 5.689, o programa está 
em fase de regulamentação, 
mas os interessados já podem 
realizar o pré-cadastro via 
aplicativo, explica o diretor-
-presidente da Fundação do 
Trabalho, Marcos Derzi.  

Para fazer o pré-cadastro é 
só buscar na loja de aplicativos 
do celular o “MS Contrata+ 
para Trabalhadores”, e na se-
quência fazer o cadastro no 
ícone +Crédito MS. 

Caso haja dificuldade no 
acesso, a Funtrab conta com 
suporte à plataforma tanto para 
trabalhadores quanto para os 
empregadores: (67) 3320-1372 
(WhatsApp). (RS)

A Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar) informa 
que foram prorrogadas pelo 
Banco do Brasil as operações 
de milho safrinha com acio-
namento do Proagro (seguro 
agrícola ou faturamento), em 
decorrência dos problemas 
climáticos enfrentados pelos 
produtores que resultaram em 
pesadas perdas da safra.

“Tivemos impacto signifi-
cativo na safra de milho, de-
corrente primeiro por causa 
da seca e depois, já quase 
na colheita, pela geada, que 
reduziram a estimativa de 
colheita de 9,2 milhões de 
toneladas para 6 milhões. Isso 
tem comprometido financeira-
mente os produtores. Tiveram 
perdas significativas e não 
vão conseguir entregar a pro-
dução, frente a compromissos 
assumidos, dado que boa parte 
da safra já estava comerciali-
zada”, frisou o secretário da 
Semagro, Jaime Verruck.

O governo do Estado pu-
blicou os decretos número 81 e 
82 no Diário Oficial da quarta-

-feira (14), declarando situ-
ação de emergência pelo prazo 
de 180 dias em Mato Grosso do 
Sul em decorrência da seca e 
da geada que atingiram boa 
parte do Estado. Os decretos 
respaldam os produtores ru-
rais no pedido do seguro agrí-
cola UI.

Dessa forma, o Banco do 
Brasil decidiu prorrogar por 
180 dias, após o vencimento 
final, as operações com pe-
dido de Proagro pendentes de 
deferimento no âmbito da ins-
tituição; e por 120 dias, após 
o vencimento, as operações 
com apresentação do comu-
nicado de sinistro, cujo aviso 
também esteja pendente de 
deferimento.

O secretário chamou a 
atenção para a importância 
do seguro agrícola. “Esse ins-
trumento tem sido ampliado 
ano a ano e mostra que, 
quanto mais nós pensarmos 
em mudanças climáticas e 
riscos climáticos, maior será 
a importância do seguro agrí-
cola, como é o caso específico 
do milho em Mato Grosso do 
Sul”, finalizou.

Geadas quebraram 
em mais de 30% as 
lavouras de milho 
safrinha no Estado

O certame acontecerá 
no próximo dia 28, às 
14h, de forma on-line

Grosso. Todos contam com 10% 
de desconto no pagamento à 
vista e possibilidade de par-
celamento em até 78 vezes. 
Destaque para um apartamento 
no Morumbi, zona sul de São 
Paulo, com 70 m² de área pri-
vativa, sendo ofertado por R$ 
453,6 mil.

Para participar de qualquer 

uma das disputas, é necessário 
se cadastrar no site https://www.
biasileiloes.com.br/ e enviar o 
lance até a data e o horário 
marcados para o início do cer-
tame desejado. Todos os imóveis 
contam com o edital na página, 
que deve ser lido com atenção. 
Nele constam as informações 
necessárias para a aquisição.
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Brasil teve 
2,6 milhões de 
tentativas de 
fraudes no ano

Arrecadação federal chega a 
R$ 897 bi no 1º semestre

Crédito

Consignados geram punições a 484 empresas

Rosana Siqueira

Na linha do aumento na 
digitalização do hábito de 
consumo dos brasileiros, os 
segmentos de e-commerce, 
vendas diretas, telecomuni-
cações e mercado financeiro 
sofreram mais tentativas 
de fraudes no primeiro se-
mestre de 2021. Foram, nos 
seis primeiros meses do ano, 
2,6 milhões de transações po-
tencialmente fraudulentas, 
segundo aponta o Mapa da 
Fraude, divulgado ontem (21) 
pela ClearSale, referência em 
soluções antifraude.

Para traçar o mapeamento 
completo deste panorama, 
a empresa analisou mais de 
182 milhões de transações, 
considerando apenas os paga-
mentos via cartão de crédito.

Em reais, foram R$ 2,6 
bilhões em fraudes tentadas 
no primeiro semestre, sendo a 
maior parte delas no comércio 
virtual, no qual os fraudadores 
atuaram com força depois que 
a maior parte das pessoas 
entrou em isolamento social 
em 2020 e passou a fazer mais 
compras pela internet.

A categoria de produto mais 
fraudado segue sendo a dos 
celulares, respondendo por 

Folhapress

De janeiro de 2020 a maio 
de 2021, 484 empresas que 
prestam serviços como cor-
respondentes bancários em 
crédito consignado sofreram 
sanções da Febraban (Fede-
ração Brasileira de Bancos) e 
da ABBC (Associação Brasi-
leira de Bancos).

As organizações puniram 
as empresas por conta de re-
clamações de consumidores. 
Ao todo, 239 correspondentes 
foram advertidos e 100 tiveram 
suas atividades suspensas 
temporariamente. Nos casos 
em que houve reincidência, 
os agentes tiveram suas ati-
vidades suspensas por prazos 
que variam entre 5 e 30 dias.

Segundo a Febraban, as 

sanções fazem parte da nova 
regra adotada pelas duas or-
ganizações para monitorar e 
avaliar a atuação dos cor-
respondentes bancários em 
relação à oferta de crédito 
consignado: a autorregulação 
do consignado, um pacote de 
iniciativas voltadas à transpa-
rência, ao combate ao assédio 
comercial e à qualificação de 
correspondentes.

A adesão à autorregulação 
é voluntária por parte dos 
bancos e reflete o compro-
misso com o consumidor e com 
o aperfeiçoamento da oferta do 
produto. No total, 34 institui-
ções financeiras fazem parte 
do pacote, o que representa 
cerca de 99% do volume total 
da carteira de crédito consig-
nado no país.

Como funciona
De acordo com a Febraban, 

o acompanhamento e a afe-
rição das ações irregulares 
são feitos por várias fontes de 
informação.

Além da quantidade de 
reclamações registradas nos 
canais internos dos bancos 
ou recebidas pelos Procons, 
pelo Banco Central ou por 
intermédio do Consumidor.gov.
br, são avaliadas as ações ju-
diciais e indicadores de uma 
consultoria independente, que 
leva em conta questões de 
governança e gestão de dados.

Por isso, a Febraban reco-
menda que os consumidores 
que se sentirem lesados ou 
fraudados por correspon-
dentes bancários que ofere-
ceram crédito consignado 

Fábio Pupo
Folhapress

A arrecadação federal 
chegou a R$ 896,8 bilhões no 
primeiro semestre de 2021, 
o melhor resultado para o 
período na série histórica 
(iniciada em 1995, mas pa-
dronizada em 2000).

O dado foi apresentado 
nessa quarta-feira (21) pela 
Receita Federal e representa 
um crescimento real de 24% 
sobre o mesmo período do 
ano passado. Na comparação 
com o mesmo intervalo de 
2019 (antes da pandemia), o 
avanço é de 6,1%.

A Receita afirma que con-
tribuíram para o resultado 
fatores como o desempenho 
de indicadores da economia 
(como a produção indus-
trial), o maior recolhimento 
de empresas e a maior ati-
vidade no comércio exterior 
com a desvalorização do real 
perante o dólar.

No semestre, pratica-
mente todos os itens mos-
traram crescimento. Os prin-
cipais em termos absolutos 
foram tributos aplicados a 
empresas, como PIS, Cofins, 
IRPJ e CSLL (com avanço 
real somado superior a 30% 
contra um ano antes, para R$ 
362 bilhões).

Também houve avanço 
significativo na receita pre-
vienciária, ligada ao mercado 
de trabalho – crescimento de 
18%, para R$ 219 bilhões.

Em junho, o resultado da 
arrecadação foi de R$ 137,1 bi-
lhões – segundo melhor resul-
tado para o mês (avanço real 
de 47% contra um ano antes e 
de 3,7% contra igual período de 
2019). Nesse caso, o resultado 
foi explicado principalmente 
por fatores não recorrentes 
(como recolhimentos extraor-
dinários de aproximadamente 
R$ 20 bilhões de tributação 
sobre lucro e faturamento de 
empresas).

5,1% das tentativas de fraude, 
seguido por produtos eletrô-
nicos (4,9%) e games (4,2%).

“O aparelho celular tem 
valor líquido muito grande no 
mercado secundário, podendo 
ser facilmente revendido para 
gerar lucro rápido. Por isso 
ele costuma liderar a lista de 
produtos com mais tentativas 
de fraude”, explica o diretor 
de marketing e soluções da 
ClearSale, Omar Jarouche.

Regiões
A Região Norte, assim 

como em todo ano passado, 
segue com o maior índice de 
tentativas de fraude sobre a 
quantidade total de transa-
ções: no primeiro semestre, 
4,3% dos pedidos na região 
foram alvo de ataques. Na 

sequência, aparecem Centro-
-Oeste com 2,4% e Nordeste 
com 2,3% e, por fim, Sudeste 
e Sul completam com 1,9% e 
0,9%, respectivamente.

Outros mercados
A expertise da ClearSale 

também possibilita enxergar 
o cenário de fraudes na aná-
lise de transações em setores 
como mercado financeiro, te-
lecom e vendas diretas.

No mercado financeiro, isto 
é, nas transações relativas a 
bancos, financeiras, fintechs 
e administradoras de cartões 
de crédito, foram analisadas 
quase 21 milhões de propostas 
e as tentativas de fraude che-
garam a 667 mil. Ou seja, 3,2% 
de todas as transações nesse 
setor foram golpes tentados 

em processos como abertura 
de contas, emissão de cartões, 
empréstimo pessoal e CDC por 
meios digitais.

O setor de telecomunica-
ções também foi analisado. 
Nele, a ClearSale revisou mais 
de 8,5 milhões de propostas 
e contratos no primeiro se-
mestre e verificou 463 mil 
tentativas de fraudes, ou seja, 
5,4% do total. Entre os golpes 
nessa área, destacam-se o 
uso indevido de dados, desvio 
de equipamentos, venda inde-
vida de produtos ou serviços, 
redução indevida de fatura e 
upsell de serviços não contra-
tados, entre outros.

Por fim, quando o assunto 
são vendas diretas, ou vendas 
de porta a porta, foi possível 
analisar 1,5 milhão de transa-
ções e atestar 31 mil tentativas 
de fraudes, ou seja, 2,1% dos 
pedidos. Nesse segmento, os 
principais tipos de fraude são 
cadastro indevido de novos 
consultores, realização de pe-
didos falsos e uso indevido de 
dados de terceiros.

“O consumidor está mais 
esperto, mas o fraudador 
também se sofisticou mais. 
Por isso é preciso redobrar 
a atenção”, afirma Omar Ja-
rouche.

procurem o SAC do banco, a 
Ouvidoria da instituição e a 
plataforma Consumidor.gov.
br para registrar sua recla-
mação.

Todos os bancos que par-
ticipam da autorregulação 
assumem o compromisso de 
adotar as melhores práticas 
relativas à proteção e ao tra-
tamento de dados pessoais 
dos clientes.

Além disso, pela autorre-
gulação, é considerada falta 
grave qualquer forma de cap-
tação ou tratamento inade-
quado ou ilícito dos dados 
pessoais dos consumidores, 
sem sua autorização.

Aqueles que não aplicarem 
as sanções poderão ser mul-
tados pelo sistema de autorre-
gulação por conduta omissiva.

E-commerce, 
vendas diretas e 
telecomunicações estão 
entre mais atacados
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Estudo mapeou o cenário dos ataques virtuais ao consumidor digital

Links estranhos
Desconfie e ensine seu cliente a desconfiar de 
qualquer link de origem desconhecida.
Cuidado com as senhas
Use senhas fortes, nada de senhas óbvias.
Promoções e phishing
O phishing nada mais é do que o meio que os fraudadores mais utilizam para roubar senhas e dados 
de contas. Para realizá-lo, fraudadores costumam forjar links para oferecer produtos e serviços a preços 
muito baixos.
A dica: se realmente precisar do item no link em questão, vá até a página da loja e compre por lá. Isso 
evita que você caia em páginas falsas, pague pelo produto e nunca receba.

Fonte: PPPP

Dicas úteis de segurança

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,185 R$ 5,186       -0,8034
Turismo R$ 5,19 R$ 5,36      -0,6119
Euro R$ 6,195 R$ 6,196         0,3011
Libra Esterlina R$ 7,147 R$ 7,149       0,3087

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 304,58
IBOVESPA (SP): 125.929,25 +527,89 (0,42%)

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 15° 36º

São Paulo                   9º 22°

Brasília 13º 26º

Rio de Janeiro 13º  25º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    13°   31°
Dourados      12°    28°
Corumbá                  14°              33°
Maracaju                 12°             29°
Ponta Porã                 11°              26°
Três Lagoas               13°    30°
Mundo Novo              13°    29°

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.: 13% máx.: 30%

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

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

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.300.000,00

(Concurso nº5610)   (Sorteio realizado 20/07/2021)

Quina             0                                0,00
Quadra          29                      14.062,19
Terno            2.851                     215,09
Duque         76.156                         4,42

3 9   4 3   6 1   6 4   7 5

1 4   1 6   4 2   6 3   3 9
(N° 5611)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 17.000.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2250)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina            46                   7.150,37
Quadra           3.962                                                   105,41
Terno             79.473                                                      2,62

Sena     0                       0,00
Quina             53                      6.895,54
Quadra              3.684                                          113,37
Terno               72.817                                            2,86

Dupla Sena
(Sorteio realizado 20/07/2021)

16  22  29   30   32   33
15  18  30   39   42   50

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

Lotofácil (N° 2287)

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 11.400.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto                 3                                     48.899,83
5 acertos            150                                    1.397,13
4 acertos   3.203                                      9,00
3 acertos         32.792                                      3,00

Número de ganhadores  

19 20 23 29 39 67 80

Timemania
(Concurso nº 1665) (Sorteio realizado 20/07/2021)

RORAIMA/RRTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

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

(Concurso nº 483) (Sorteio realizado 20/07/2021)

0 2  0 9  1 1  1 2  1 6  2 3  2 9

Dia de Sorte

7 acertos         0  0,00
6 acertos        79           1.758,89
5 acertos     2.629             20,00
4 acertos    31.411                                4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.800.000,00

Mês da Sorte: Novembro

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº 2197) (Sorteio realizado 20/07/2021)

20 acertos           0                           0,00
19 acertos           4                          54.000,59
18 acertos       91                          1.483,54
17 acertos                716                                                  188,54
16 acertos             4035                                                         33,45
15 acertos          16403                                                          8,23

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.300.000,00

01  02   05  06  17 
20  22   26  28  31
33  42   46  57  58 
81  83   92  98  99

Lotofácil
(Concurso nº2286)(SORTEIO REALIZADO 20/07/2021)

15 acertos      1 1.336.024,82
14 acertos         226                     1.770,76
13 acertos       7213                         25,00
12 acertos          95688                                             10,00
11 acertos      558969                           5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

Faixa de premiação

1 1  1 5  2 3  2 5  3 4  5 3

Mega Sena (N° 2392)
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Belo Horizonte

Time precisa vencer para evitar decisão por pênaltis

São Paulo

Com site do clube

O Colorado faz hoje (22) 
o duelo decisivo contra o 
Olimpia-PAR pela Liberta-
dores. Pela vaga nas quartas 
de final da competição con-
tinental, o Inter entra em 
campo, às 20h30 (de MS), no 
Beira-Rio, em Porto Alegre.

Para o jogo desta quinta, 
Diego Aguirre terá os reforços 
de Taison e Mauricio, que se 
recuperam de lesão e já atu-
aram na última partida. Renzo 
Saravia, Zé Gabriel e Guer-
rero, lesionados, ficam de fora. 
Já o argentino Gabriel Mer-
cado poderá atuar somente a 
partir de agosto.

Com o 0 a 0 do jogo de ida 
em Assunção, o clube precisa 
vencer o confronto. Em caso 
de empate sem gols, a partida 
será decidida nas penalidades 
máximas. Igualdade com gols 
dá a vaga ao time de Assunção.

Segundo informações da 
Gaúcha Zero Hora, a vitória 
sobre o Juventude, no domingo 
(18), pelo Brasileirão, serviu 
para colocar uma dúvida nas 
cabeças de torcedores e jor-
nalistas – se é que não fez o 

mesmo com o técnico Diego 
Aguirre. 

Depois de um primeiro tempo 
em que dominou o adversário, 
mas não conseguiu balançar as 
redes, o Inter sofreu duas alte-
rações no intervalo da partida: 
Caio Vidal e Patrick deixaram 
a equipe, sendo substituídos 
por Carlos Palacios e Mauricio, 
respectivamente.

O que se viu foi uma efe-
tividade maior do ataque, in-
cluindo o gol que rendeu os 
três pontos. Com 45 minutos 
de amostragem para cada um 
deles, fica mais fácil comparar 
a atuação dos quatro e, inevi-
tavelmente, surge a pergunta: 
a briga pelas pontas do ataque 
colorado está em aberto?

Único ponteiro de origem, 
Caio Vidal iniciou a partida a-
berto pelo lado direito. De con-
creto, entregou muito pouco. 
Segundo o site de estatísticas 
SofaScore, tocou na bola apenas 
sete vezes e foi responsável 
por uma única finalização, para 
fora. Já Palacios adotou um 
outro comportamento. 

Ao invés de buscar a linha de 
fundo, o chileno recuou para o 
meio e auxiliou na construção 

das jogadas. Assim, inclusive, 
acionou Heitor para o cruza-
mento que daria origem ao gol 
de Thiago Galhardo. Entre todos 
eles, foi quem distribuiu o maior 
número de passes, com alto 
índice de acerto (94,1%), e acer-
tou os três cruzamentos que 
executou. Depois, com a entrada 
de Yuri Alberto, passou para o 
lado oposto do campo.

Patrick, por sua vez, teve 
mais uma atuação discreta 
como extrema-esquerdo. Apesar 
de ter tocado mais vezes na bola 
(25 vezes), foi também quem 
mais acabou desarmado pelos 
adversários (oito perdas de 
posse), sem ter dado um único 
chute a gol. Mauricio, que en-
trou pela mesma banda, repetiu 
a movimentação de Palacios 
e carregava a bola pelo meio 
para ser mais um jogador de 
criação. Depois, quando Yuri 
Alberto ingressou, ele de fato 
foi posicionado como um meia 
por dentro e, assim, nos acrés-
cimos, concluiu contra o goleiro 
Marcelo Carné.   

Esta é uma resposta que 
começará a ser respondida por 
Aguirre nesta quinta-feira (22). 
(Com Luciano Shakihama)

UOL/Folhapress

A delegação do Boca Juniors 
continua detida em frente de 
uma delegacia em Belo Hori-
zonte, sem previsão de libe-
ração, após a briga de ontem 
depois do apito final na partida 
contra o Atlético-MG, válida 
pelas oitavas de final da Li-
bertadores.

Onze vítimas foram ouvidas 
durante a madrugada e, na 
manhã de quarta-feira (21), 
começaram a ser ouvidos os 
oito detidos. São eles o goleiro 
Javier Garcia, os zagueiros 
Carlos Zambrano, Carlos Izqui-
erdos e Marcos Rojo, o atacante 
Sebastián Villa, além do pre-
parador de goleiros Fernando 
Gayoso, o auxiliar Leandro 
Somoza e o dirigente Raul 
Cascin. De acordo com a Polícia 
Militar, eles podem responder 
pelos crimes de lesão corporal, 
agressão e depredação de pa-
trimônio público.

O restante da delegação 
passou a noite em frente à de-
legacia aguardando a liberação 
dos detidos. Dois ônibus e uma 
van permanecem em frente da 
central de flagrantes de Belo 
Horizonte. O voo de volta para a 
Argentina estava previsto para 
a última madrugada, mas, como 
o grupo ainda está no Distrito 
Policial, o retorno foi remar-
cado para as 15h30 de ontem. A 
expectativa é de que eles sejam 
liberados no início da tarde.

De acordo com a diretoria 
do Boca, o quebra-quebra do 
Mineirão foi iniciado como uma 
reação às provocações do presi-
dente do Atlético-MG, Sergio 
Coelho, que estava no local 
e irritou os jogadores, que já 
vinham revoltados pela anu-
lação dos dois gols (um na Bom-
bonera e outro no Mineirão).

A confusão provocada pela 
delegação do Boca Juniors após 
a eliminação da Libertadores 
para o Atlético-MG, na noite de 
terça (20), teve de ser contida à 
força. Os argentinos foram de-
tidos pela PM de Minas Gerais 
e levados à delegacia.

 Com uma atuação consis-
tente, quase sem correr riscos, 
além de destaques individuais, 
o São Paulo bateu o Racing 
(ARG) na terça (20) por 3 a 1 na 
Argentina e avançou às quartas 
de final da Libertadores.

Após o empate no confronto 
de ida, no Morumbi, por 1 a 1, 
o time tricolor contou com dois 
gols do meia Rigoni e um do 
atacante Marquinhos, 18, para 
voltar do país vizinho com seu 

primeiro triunfo desde 2005, 
quando venceu por lá pela 
última vez.

Agora, os comandados 
do técnico Hernán Crespo 
aguardam o vencedor do duelo 
entre Palmeiras e Universidad 
Católica (CHI) para conhecer 
o adversário na próxima fase. 

O triunfo em solo argentino 
também aliviou a pressão sobre 
o São Paulo. O elenco tem sido 
questionado pelo péssimo iní-

cio no Campeonato Brasileiro, 
em que figura apenas na 15ª 
posição, próximo à zona de 
rebaixamento, após somar 11 
pontos em 12 rodadas.

A campanha tem feito Crespo 
enfrentar o seu pior momento 
desde que chegou ao clube, 
apesar de ter o respaldo da 
torcida e da diretoria em razão 
da conquista do Campeonato 
Paulista, que tirou a equipe 
tricolor de um jejum de nove 

anos sem títulos.                                                                                                           
Antes do jogo com o Racing, 

o treinador chegou a pedir 
tempo para colocar o time nos 
trilhos. A resposta, porém, veio 
rapidamente. O São Paulo se 
impôs sobre o adversário e 
abriu o placar aos 43 minutos 
do primeiro tempo, com Rigoni, 
depois de criar ao menos duas 
chances. Após o intervalo, o 
ataque foi ainda mais efetivo. 
Primeiro, Marquinhos ampliou 

aos 2 minutos, e Rigoni voltou a 
balançar as redes, aos 11.

Os donos da casa só con-
seguiram descontar aos 17, 
com Javier Correa, num dos 
poucos momentos em que a 
defesa tricolor deixou espaço 
para os argentinos finalizarem, 
um mérito em grande parte 
do zagueiro Miranda, que teve 
atuação quase irretocável, com 
bons desarmes e a armação do 
primeiro gol. (Folhapress)

Reforçado, Inter decide 
vaga contra paraguaios

Porto Alegre
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dores. Pela vaga nas quartas 
de final da competição con-
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Beira-Rio, em Porto Alegre.

Diego Aguirre terá os reforços 
de Taison e Mauricio, que se 
recuperam de lesão e já atu-
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Saravia, Zé Gabriel e Guer-
rero, lesionados, ficam de fora. 
Já o argentino Gabriel Mer-
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vencer o confronto. Em caso 
de empate sem gols, a partida 
será decidida nas penalidades 
máximas. Igualdade com gols 
dá a vaga ao time de Assunção.
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sobre o Juventude, no domingo 
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para colocar uma dúvida nas 
cabeças de torcedores e jor-
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Tricolor Paulista mostra força ao se impor em plena Argentina

Confusão leva 
delegação do 
Boca Juniors 
à polícia

Imagem de 
treinamento do 
Colorado, terça-feira, 
em Porto Alegre
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Olimpíada

Marta se aproxima de recorde, 
e gols são dedicados à noiva

‘‘É só o 
começo’’

Saúde

Busca do bi

Dani Alves fala em nervosismo antes da estreia

Jogos Olímpicos registram 79 casos de COVID
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3h30
SporTV2 - Jogos 2020 – Futebol 
Masculino: Egito x Espanha

4h
SporTV e Bandsports - Jogos 
2020 – Futebol Masculino: 
México x França 
SporTV4 - Jogos 2020 – Futebol 
Masculino: Nova Zelândia x 
Coreia do Sul

4h30
SporTV3 - Jogos 2020 – Futebol 
Masculino: Costa do Marfi m x 
Arábia Saudita

6h30
SporTV2 - Jogos 2020 – Futebol 
Masculino: Argentina x Austrália 

7h
SporTV3 - Jogos 2020 – Futebol 
Masculino: Japão x África do Sul 
SporTV4 - Jogos 2020 – Futebol 
Masculino: Honduras x Romênia 

7h30
Globo, SporTV e Bandsports - 
Jogos 2020 – Futebol Masculino: 
Brasil x Alemanha

14h
ESPN BR - Amistoso: Villarreal 
x Lyon 

18h                                       
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Coritiba x CRB
Conmebol TV - Copa Sul-
Americana: Independiente x 
Santos 

19h30
ESPN2 - MLS: Orlando City x 
Philadelphia Union

20h30
FOX Sports - Libertadores: 
Internacional x Olimpia 
Conmebol TV – Copa Sul-
Americana – Peñarol x 
Nacional-URU
Conmebol TV -  Copa Sul-
Americana: Rosario Central x 
Deportivo Táchira
SporTV e Premiere - Série B: Avaí 
x Operário 

21h45
ESPN2 – MLS: Austin x Seattle 
Sounders

23h30
Bandsports - Jogos 2020 – Tiro 
com Arco: masculino 

Veja na TV Às 19h30, no SporTV2 e Bandsports, Jogos 2020 – 
Remo: masculino e feminino 

Remo Brasil

Fonte: Esporte e Mídia

ESPORTES

Marta se aproxima de recorde, 
e gols são dedicados à noiva

‘‘É só o 
começo’’

Tokyo 2020:
A cerimônia de abertura da 
Olimpíada de Tóquio terá 
início às 7h (de MS) do 

dia 23 de julho 
22 de julho

23 de julho

24 de julho

25 de julho

A agenda brasileira até o próximo domingo

- Depois da conquista do ouro no Rio 2016, o futebol masculino brasileiro 
reencontra a Alemanha, rival na última fi nal, às 7h30.

– A cerimônia de abertura da Olimpíada acontecerá das 7h às 10h30.
– O handebol masculino brasileiro começa sua trajetória contra a Noruega, às 20h. Uma hora mais tarde, o país 
faz sua estreia no vôlei de praia, com Alison e Álvaro. Às 22h, é a vez de Ágatha e Duda pisarem na areia.
– O vôlei masculino estreia contra a Tunísia, às 22h05. 
– A disputa da ginástica artística tem início às 22h, com o masculino. 
– O taekwondo tem suas primeiras lutas classifi catórias às 21h. 
– Os combates eliminatórios do boxe terão início às 22h, algo que se repetirá por oito dias. 
– Com início às 23h, o judô apresentará duelos por oito dias.
– Individual e duplas do tênis entram em quadra a partir de 22h. 
– As regatas da vela começam à 23h e vão até 4 de agosto em oito categorias. Com dois ouros olímpicos, 
Robert Scheidt é novamente um dos favoritos.

– O boxe, na categoria pesada, começa à 1h12. 
– Pela segunda rodada do futebol feminino, a seleção brasileira encara a Holanda, às 7h.
– As baterias classifi catórias da natação têm seus primeiros tiros às 6h02. 
– O surfe deve estrear na Olimpíada às 18h. Isso se o mar de Tsurigasaki colaborar. 
– Outro esporte em sua estreia olímpica, o skate street começa às 19h e, entrando na madrugada, já 
entrega suas medalhas. 
– O handebol feminino brasileiro inicia sua trajetória contra as russas às 19h.
– A ginástica artística feminina apresenta às 20h as brasileiras Flávia Saraiva e Rebeca Andrade.

– Pela segunda rodada do futebol masculino, a seleção brasileira encara a Costa do Marfi m, às 4h30.
– Em seu primeiro jogo, o vôlei feminino do Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 8h45. 
– O handebol masculino brasileiro faz seu segundo jogo, contra os franceses, às 21h.

Fonte: Folhapress

UOL/Folhapress

Os dois gols 
marcados na go-
leada por 5 a 0 
sobre a China, 

ontem (21), pela primeira ro-
dada da fase de grupos do 
futebol feminino na Olimpíada 
de Tóquio, aproximaram 
Marta do posto de maior arti-
lheira da história do torneio 
em sua modalidade, com 12 
gols – Cristiane, que não foi 
convocada desta vez, soma 
apenas dois a mais.

A camisa 10 da seleção bra-
sileira dedicou seus dois gols 
para a noiva, Toni Pressley. 
Ela comemorou fazendo um 
gesto de “T” com os braços, 
em referência à inicial do 
nome da companheira, depois 
explicado em entrevista à TV 
Globo: “O T era para a Toni. 
Não deu pra fazer no primeiro 
gol porque todo mundo veio 
abraçar, mas foi no segundo 
que consegui (risos)”.

Nos microfones, Marta 
também cantou um trecho da 
música “Brasil Chegou”, de 
Gabi Fernandes, que é a canção 
oficial da seleção feminina 
na Olimpíada: “Pode avisar, 

Brasil chegou. Avisa 
lá que vai ter gol”, 
cantou, antes de com-
pletar: “Começamos 
com o pé direito, é só 
o começo”.

Marta tem 12 gols 
em cinco edições de 
Jogos Olímpicos dis-
putadas – é a única 
que marcou neste 
número de edições. 
Contra a China 
ela igualou e ultra-
passou a canadense 
Christine Sinclair 
com gols marcados 
aos oito minutos do 
primeiro tempo – este 
com participação de 
Bruna Benites (foto à 
direita) e 28 da etapa 
complementar. 
A camisa 10 
poderia ter 
chegado ainda 
mais perto dos 14 gols de 
Cristiane, mas permitiu que 
Andressa Alves cobrasse o 
pênalti que rendeu o quarto 
do Brasil.

“A gente pode contar com 
ela [Andressa Alves] e todas 
as meninas suplentes, aqui não 
tem vaidade, tem uma equipe 

TOKYO 2020

que vai trabalhar do começo 
ao fim junta. Fico feliz que ela 
tenha feito gol, se não tivesse 
o bicho ia pegar (risos).”

No Grupo E, Sinclair 
deixou sua marca contra o 
Japão e também chegou aos 
12 gols, numa disputa que 
promete ser atração à parte 
em Tóquio 2020. 

Abertura tem atropelo da Holanda 
A equipe da técnica Sarina 

Wiegman, atual vice-campeã 
mundial, teve dia de “Laranja 
Mecânica” e venceu a Zâmbia 
por 10 a 3, em placar construído 
com extrema facilidade – ao 
fim do primeiro tempo, estava 
6 a 1. Vivianne Miedema, que 
marcou quatro vezes vezes, 

foi o grande nome 
do jogo.

Lieke Mar-
tens, duas 

vezes, Sha-
nice van de 

Sanden, 
J i l l 

R o o r d , 
Lineth Be-

erensteyn e 
Victoria Pelova também ba-

lançaram a rede. Babra Banda 
fez os gols da Zâmbia.

Com o placar, a Holanda 
assumiu a liderança do Grupo 
F, com os mesmos três pontos 
do Brasil. Na briga pela ponta 
da tabela, as equipes vão se 
enfrentar no sábado, às 7h 
(de MS).

Marta comemora 
seu segundo gol 
diante da China

Daniel Alves é o jogador mais 
experiente que está com a Se-
leção Brasileira de Futebol para 
a disputa dos Jogos Olímpicos 
em Tóquio. O Brasil estreia 
nesta quinta-feira (22), contra 
a Alemanha, às 7h30 (de MS). 
Aos 38 anos e um dos maiores 
campeões da história do futebol, 
o brasileiro, porém, confirmou 
que há um “nervosismo” para 
a estreia diante dos alemães 
e afirmou que quer aproveitar 
cada momento em campo.

“Por mais que eu tenha vivido 
coisas especiais e grandiosas, 
a primeira vez sempre é com 
aquele friozinho na barriga, ner-
vosismo bom, saudável. Espero 
estar à altura da competição e 
também da seleção”, afirmou o 
capitão brasileiro. Dani também 

comentou que está em igualdade 
com os mais novos, já que é a 
primeira vez que participa das 
Olimpíadas.

O atleta não escondeu a satis-
fação por finalmente participar 
da competição. “Poder estar 
aqui é muito especial para mim. 
Bati na trave duas vezes e na 
terceira aconteceu. Muito grato 
pela confiança e pelo respeito ao 
meu trabalho e minha carreira, 
finalizou. Treinando entre os 
titulares, o jogador ser um dos 
selecionados para iniciar a par-
tida que marca o pontapé inicial 
na busca pelo bicampeonato 
olímpico. O Brasil está no grupo 
D e, além da Alemanha, enfren-
tará na primeira fase Costa 
do Marfim e Arábia Saudita. 
(UOL/Folhapress)

Desde o dia 1º de julho, 
79 pessoas credenciadas para 
os Jogos Olímpicos de Tóquio 
2020 testaram positivo para 
a COVID-19. Os dados são do 
COI (Comitê Olímpico Inter-
nacional), que divulgou os nú-
meros atualizados ontem.

De acordo com o comitê, 
mais de 20 mil credenciados já 
foram testados. Dos 79 testes 
positivos, 46) são de pessoas 
que residem no Japão e 33 
daqueles que vieram de fora, 
incluso atletas, membros das 
delegações e profissionais da 
imprensa. Dos oito atletas con-
taminados, cinco estavam na 
Vila Olímpica.

Os casos de atletas mais 

recentes são da britânica 
Amber Hill (tiro esportivo) da 
holandesa Candy Jacobs (skate 
street) e do americano Taylor 
Crabb (vôlei de praia). Candy 
Jacobs é uma das referências 
no skate e disputaria sua prova 
nesse domingo (25).

“Estou com o coração par-
tido. Infelizmente, testei po-
sitivo para COVID-19 esta 
manhã, o que significa que 
minha jornada olímpica ter-
mina aqui. Estou me sentindo 
bem, fiz tudo que estava ao meu 
alcance para evitar esse ce-
nário e tomei todos os cuidados. 
Felizmente, estamos seguido os 
protocolos para que meus co-
legas skatistas possam brilhar. 

Vou precisar de algum tempo 
para curar meu coração e me 
recuperar disso. Vamos a Paris 
2024”, escreveu a holandesa, 
em suas redes sociais.

Também no domingo seria a 
estreia de Taylor Crabb junto 
com seu parceiro Jake Gibb. 
O americano disputaria sua 
primeira Olimpíada e teria pela 
frente a dupla italiana Caram-
bula/Rossi na primeira rodada 
do vôlei de praia. Por último, a 
britânica Amber Hill era uma 
das favoritas no tiro esportivo, 
mas sequer chegou a viajar 
para o Japão.

“Depois de cinco anos de 
treinamento e preparação, 
estou absolutamente arrasada 

em dizer que ontem à noite 
recebi um teste COVID-19 po-
sitivo, o que significa que tive 
que me retirar da equipe de 
tiro. Gostaria de desejar boa 
sorte a todos os membros da 
equipe. Voltarei disso, mas 
agora preciso de algum tempo 
para refletir e entender o que 
aconteceu”, disse a atleta.

Vale lembrar também que a 
República Tcheca já teve dois 
casos de atletas cortados dos 
jogos após testarem positivo: 
Pavel Sirucek, do tênis de mesa, 
e Ondrej Perusic, do vôlei de 
praia. Outros três membros 
da delegação tcheca foram iso-
lados após os testes detectarem 
o vírus. (Folhapress)
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Mão humana 
aumenta ameaça
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Quantidade 
de chuva dos 
últimos dias foi 
quase equivalente 
ao que estava 
previsto para o 
ano todo

Pior chuva em 60 anos na
China deixa ao menos 25 mortos 

Província de Henan, 
região central do país, 
sofre com enchentes

Duarte Coelho acena 
com a reabertura 
de mais setores 

Folhapress

Ao menos 25 pessoas mor-
reram na China em decorrência 
do que os meteorologistas defi-
niram como as piores chuvas em 
60 anos em Zhengzhou, capital 
da província de Henan, na re-
gião central do país.

Vídeos publicados nas redes 
sociais na noite de terça-feira 
(20) mostram passageiros 
presos em um vagão de metrô 
alagado. Ao menos 12 pessoas 
morreram, e mais de 500 preci-
saram ser resgatadas por ser-
viços de emergência. De acordo 
com relatos, os socorristas ti-
veram de abrir o teto de um 
vagão para retirar, um a um, os 
passageiros.

Outras seis mortes foram 

Maria Sheahan
da Reuters 

Uma autoridade de 
resgate diminuiu as espe-
ranças ontem (21) de en-
contrar mais sobreviventes 
nos escombros das vilas 
devastadas por enchentes 
no oeste da Alemanha, en-
quanto uma pesquisa mos-
trou que muitos alemães 
sentem que os parlamen-
tares não fizeram o sufi-
ciente para protegê-los.

Pelo menos 170 pessoas 
morreram nas enchentes da 
semana passada, o pior de-
sastre natural da Alemanha 
em mais de meio século, 
e milhares estão desapare-
cidas. “Ainda estamos pro-
curando pessoas desapare-
cidas enquanto limpamos 
estradas e bombeamos 
água para fora dos porões”, 
disse Sabine Lackner, vice-
-chefe da Agência Federal 
para Emergências Técnicas 
(THW) da Alemanha.

Para alívio imediato, o 
governo federal fornecerá 
inicialmente até 200 mi-
lhões de euros em apoio 
emergencial, e o ministro 
das Finanças, Olaf Scholz, 
disse que mais ajuda pode 
ser disponibilizada, caso 
seja necessário.

Isso se somará a pelo 
menos 250 milhões de euros 
que serão fornecidos pelos 
estados atingidos para re-
parar edifícios e infraes-
trutura local danificada e 
para apoiar as pessoas em 
situação de crise.

Scholz afirmou que o 
governo contribuirá com 
os custos da reconstrução 
da infraestrutura, como 
estradas e pontes. A ex-
tensão total dos danos não 
está clara, mas Scholz de-
clarou que a reconstrução 
após enchentes anteriores 
custou cerca de seis bi-
lhões de euros.

Giuliana Miranda
Folhapress

Fechadas desde março de 
2020, ainda no começo da pan-
demia, as discotecas de Por-
tugal podem estar próximas da 
reabertura. O governo pondera 
liberar os estabelecimentos de 
diversão noturna como forma 
de incentivar a vacinação dos 
mais jovens.

Responsável pela coorde-
nação da resposta à pandemia 
na região de Lisboa, o secretário 
de Estado dos Assuntos Par-
lamentares, Duarte Cordeiro, 
afirmou que “já começa a ser 
altura de podermos pensar 
abertamente” na reabertura do 
setor, parado há mais de um ano.

“Tendo a achar que o mo-
mento [de reabertura das dis-
cotecas e bares] deveria coin-
cidir com o momento em que a 
vacinação está disponível para 
os maiores de 18 anos: introdu-
ziríamos essa medida porque 
os jovens iriam atrás da vacina 
para terem uma vida social mais 
liberta. Era um incentivo que 
acho que faria todo o sentido”, 
afirmou, em entrevista ao jornal 
“Público” e à rádio Renascença.

Há duas semanas, Portugal 
decidiu condicionar a entrada 
nas áreas internas dos restau-

Todo ano, as chuvas 
sazonais provocam 
grandes inundações 
na China. No ano 
passado, inundações 
sem precedentes no 
sudoeste do país 
afetaram estradas e 
obrigaram dezenas de 
milhares de habitantes 
a procurarem áreas 
seguras. Mas a ameaça 
aumentou à medida 
que obras faraônicas, 
como a construção de 
barragens ou os desvios 
dos leitos dos rios, 
cortaram as conexões 
existentes entre os rios 
e lagos adjacentes. Além 
disso, assim como as 
ondas de calor com 
temperaturas recorde 
nos Estados Unidos e no 
Canadá e as inundações 
catastróficas 
registradas em países 
como Alemanha, 
Holanda e Bélgica, 
as chuvas na China 
estão diretamente 
relacionadas a um 
contexto global de 
mudanças climáticas.

Especialistas 
consultados pelo jornal  
“Folha de S.Paulo” 
explicam que o aumento 
das temperaturas em 
nível global gera um 
acúmulo de energia na 
atmosfera que se dissipa 
por meio de eventos 
climáticos extremos, que 
tendem a se tornar cada 
vez mais poderosos e 
mais frequentes. 

Alemanha cria 
fi nanciamento 
para apoiar 
vítimas de 
enchentes

Portugal cogita reabrir discotecas 
para incentivar vacinação a jovens

confirmadas em Gongyi, se-
gundo a imprensa chinesa. 
Localizada às margens do Rio 
Amarelo – assim como Zhen-
gzhou –, a cidade registrou um 
colapso generalizado de casas 
e outras estruturas em razão 
das chuvas. O número total de 
mortos chegou a 25 e há pelo 
menos sete desaparecidos.

Em outra publicação na 
internet, um usuário disse que, 
no vagão em que ficou preso, 
a água atingiu a altura do 
seu peito, mas o que mais o 
assustava era a diminuição 
do suprimento de ar dentro 
do metrô.

Em razão da intensidade 
das chuvas nos últimos dias, 
as autoridades de Zhengzhou, 
que tem mais de 12 milhões de 
habitantes e fica a cerca de 650 
km de Pequim, interromperam 
a circulação de ônibus, o que 
levou um número maior de 
pessoas a optarem pelo metrô.

Segundo o serviço meteoro-
lógico, do último sábado (17) 
até esta terça, os medidores 
registraram 617,1 milímetros 
de chuva em Zhengzhou. A 
média anual na cidade é de 
640,8 milímetros. Isso significa 
que a quantidade de chuva dos 
últimos dias foi quase equiva-
lente ao que estava previsto 
para o ano todo.                                                  

Mais precipitação
A previsão para a província 

de Henan, um importante centro 
logístico da China com mais de 
100 milhões de habitantes, é 
de mais precipitação durante 
os próximos três dias. O Exér-
cito de Libertação Popular, as 
Forças Armadas chinesas, des-
pachou pelo menos 5.700 sol-
dados para reforçar as equipes 
de assistência e resgate.

“Os esforços de prevenção de 
enchentes se tornaram muito 
difíceis”, disse o dirigente da 
China, Xi Jinping, ontem (21), 
em um comunicado transmitido 
pela emissora estatal. “As bar-
ragens afundaram, provocando 
ferimentos graves, mortes e 
danos. A situação provocada 
pelas inundações é extrema-
mente grave.”

Segundo o “Global Times”, 
jornal controlado pelo Partido 
Comunista da China, Xi or-
denou que as autoridades orga-
nizassem prontamente as forças 
de prevenção de enchentes e 
assistência em desastres, aco-
modassem adequadamente os 
afetados – estimados em mais 
de 1,2 milhão de pessoas –, evi-
tassem desastres secundários e 
minimizassem vítimas e perdas 
de propriedades.

Grande parte dos serviços 
de trem em Henan foram sus-

pensos. Rodovias foram fe-
chadas e muitos voos, adiados 
ou cancelados. Entre 100 mil e 
200 mil pessoas – os números 
divulgados variam – em Zhen-
gzhou foram forçadas a deixar 
suas casas, e as autoridades de-
cretaram nível máximo de risco.

O maior hospital da cidade, 
com cerca de 7.000 leitos, ficou 
sem energia elétrica. A admi-
nistração estava procurando 
formas de transferir cerca de 
600 pacientes em estado crítico 
e, segundo relatos de testemu-
nhas ao “Global Times”, os mé-
dicos na UTI estavam usando 
equipamentos manuais para 
mantê-los respirando.

Em Luoyang, cidade às mar-
gens do Rio Luo com sete mi-
lhões de habitantes, o volume 
extraordinário de água abriu 
uma fenda de 20 metros na bar-
ragem de Yihetan. Segundo as 
autoridades, a estrutura pode 
ruir a qualquer momento. Os 
militares preparam uma ope-
ração de emergência que inclui 
dinamitar e desviar as cheias 
para evitar uma catástrofe 
ainda maior.

O nível de água no reserva-
tório de Guojiazui, em Zhen-
gzhou, também ultrapassou as 
marcas de segurança, mas até 
o momento não houve risco real 
de rompimento.

rantes – e também os check-ins 
em hotéis e outros alojamentos 
turísticos – à vacinação com-
pleta ou à apresentação de um 
teste negativo para a COVID-19 
recente.

No caso dos restaurantes, a 
medida por enquanto é válida 
apenas aos fins de semana, 
nas cidades que apresentam 
número elevado de casos. Atu-
almente, a lista inclui Lisboa, 
Porto e vários dos principais 
destinos turísticos do país.

Para os alojamentos tu-
rísticos, a obrigatoriedade 
vigora, todos os dias, em Por-
tugal inteiro. Duarte Cordeiro, 
no entanto, não deu nenhum 

prazo para a retomada da 
vida noturna. Ele afirmou que 
este é um movimento que “tem 
de ser absolutamente consen-
sual”, e pode vir a acontecer 
somente “à medida que vamos 
atingindo objetivos concretos 
na vacinação”. Após meses 
com a pandemia sob controle, 
Portugal vive uma quarta 
onda de infecções, puxada 
pela disseminação da variante 
delta, que já é responsável por 
95% dos casos no país. Até 
a terça-feira (20), 64,37% da 
população do país recebeu ao 
menos uma dose da vacina, 
e 46,4% têm a imunização 
completa. 
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Entrevista

Alexandre Macedo defende, ainda, a reestruturação 
do órgão com fortalecimento do papel investigativo

Novo presidente 
do Cade defende 
punir criminosos 
e poupar empresas
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Julio Wiziack
Folhapress

Depois de seis anos de atuação no 
Cade (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica), Alexandre Cordeiro de Macedo 
assumiu, no dia 12 de julho, a presidência 
da autarquia.

Ele ficará quatro anos à frente do órgão 
que julga fusões e aquisições de empresas e 
casos de abuso de poder econômico, como os 
cartéis. Apesar de seu histórico no órgão – 
ele foi um dos sete conselheiros do tribunal 
e exerceu a Superintendência-Geral (SG) 
por dois mandatos (quatro anos no total) –, 
Macedo contou com forte apoio de congres-

sistas, que o indicaram para a chefia do 
Cade ao presidente Jair Bolsonaro.

Macedo é tido como um técnico do PP, 
o partido do senador Ciro Nogueira (PI), 
aliado do presidente.

A SG é a porta de entrada para as em-
presas no Cade, um balcão onde registram 
operações de compra e venda ou denun-
ciam práticas anticompetitivas e desvios 
de mercado.

Macedo afirma que defende uma reestru-
turação do órgão, que terá seu papel investi-
gativo fortalecido. Sua intenção é ainda dar 
mais recursos para que empresas lesadas 
por cartéis possam ir à Justiça exigindo 
indenizações.

Formado em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Brasília 
(2006) e em Economia pelo Centro Universitário de Brasília (2001), é 

presidente do Cade. Foi analista de finanças da CGU (Controladoria-
Geral da União), conselheiro e superintendente-geral da autarquia

Alexandre Cordeiro de Macedo

Folhapress - O que o sr. pretende 
mudar no Cade?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Não concordo com agentes públicos 
deixarem marcas na administração, 
defenderem causas, porque parece 
que substituem o interesse público 
pela sua vontade. Pretendo apenas 
deixar o Cade mais fortalecido.

Folhapress - Como?
Alexandre Cordeiro de Macedo 

- Fazendo alterações legislativas que 
possam aumentar a capacidade in-
vestigativa do Cade. Alguns projetos 
de lei em andamento no Congresso 
já preveem a mudança até de estru-
tura do colegiado, da relação entre a 
esfera pública e privada para repa-
ração de danos, por exemplo.

A estrutura investigativa precisa 
ficar mais independente dos acordos 
de leniência. O cade precisa ficar 
mais antenado para outras ferra-
mentas que não sejam a da colabo-
ração [dos envolvidos].

Folhapress - Quais serão essas 
mudanças? Pretendem ampliar o 
quadro de servidores, por exem-
plo?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Temos um limite de recursos de 
pessoal, de técnicos e de ferramentas 
de investigação. Quanto mais amplia 
isso, melhor. Conseguimos receber 
mais casos, mais denúncias.

Folhapress - De que ferramentas 
o sr. fala?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Tecnologia, de computação, de in-
teligência.

Folhapress - Um dos projetos de 
lei em andamento reduz o número 
de integrantes do conselho. O 
senhor concorda com ele?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Sim. Esse projeto muda de sete 
para quatro integrantes com um 
presidente [cinco no total].

Também cria a figura do double 
damage [prejuízo dobrado, em 
tradução livre do inglês] preser-
vando a regra de ouro dos acordos 
de leniência [espécie de delação 
premiada das empresas] que é jamais 
permitir que o colaborador fique em 
situação inferior àquela de quem não 
colaborou [empresa que entregou os 
detalhes do cartel de que fez parte 
fica livre de sanções].

Quem for condenado pelo Cade 
terá de pagar uma penalidade, mas 
vamos disponibilizar as provas do 
ilícito para que civis possam exigir 
na Justiça os valores pagos a mais 
[devido ao sobrepreço atrelado à atu-
ação dos cartéis], o chamado double 
damage.

Folhapress - O Cade se prepara 
para julgar os primeiros casos en-
volvendo os cartéis investigados 
na Operação Lava Jato. Isso vai 
ocorrer em meio à campanha 
eleitoral. Não há risco de uso 
político dessas decisões, espe-
cialmente após a decisão do STF 
que anulou os processos contra o 
ex-presidente Lula?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Existem uns 15 processos da Lava 
Jato aqui, alguns transformados 
em processos administrativos, com 
acordos firmados. A perspectiva é 
de que estejam maduros para jul-
gamento [pelo conselho] no 
próximo ano. Pode ser que 
ainda neste ano.

Nosso objeto de investigação 
é o cartel e não outros indí-
cios. Portanto, a persecução 
na Lava Jato não resta con-
taminada por outras questões.

Folhapress - Como quali-
ficar um cartel em que a 
própria contratante, no caso 
a Petrobras, combinava as regras 
do jogo ilícito?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Em boa parte, o cartel em licitação 
conta com a participação de um ente 
público. O problema é que as pessoas 
que compõem o ambiente público 
têm vício moral, tomam decisões que 
podem prejudicar o ente público.

Então, um agente elabora um 
edital em conluio com as empresas 
que vão participar da disputa. Quem 
é prejudicado? A administração 
pública, que vai pagar. No entanto, 
quem armou foi um agente que tinha 
a obrigação de defender interesses 
da administração e agiu com desvio 
de finalidade na formação do 
cartel.

Na Lava Jato, nem todos 
os cartéis contaram com a 
participação da Petrobras ou 
da administração pública. Há 
diversos casos em que ela foi 
vítima. A licitação foi feita com 
a combinação [prévia] de quem 
participaria, quem ganharia. 
[Essa negociação] Foi total-
mente privada.

Folhapress - A Petrobras e o 
erário conseguiram reaver cerca de 
R$ 6,5 bilhões em ressarcimentos e 
indenizações. As empresas que se 
envolveram nos cartéis perderam 
dez vezes mais. Quase todas en-
traram em recuperação judicial, 
reduziram sua atuação, demitiram 
funcionários. O Cade vai então 
penalizar os criminosos e poupar 
as companhias ao aplicar multas 
e sanções nos processos da Lava 
Jato?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- A tendência mundial é essa, uma 
preservação da empresa e uma 
apenação da pessoa física, que efe-
tivamente comete o ilícito.

A pessoa jurídica é uma entidade, 
não tem vida por si só. Ao fazer uma 
persecução da pessoa física, ela vai 
carregar esse ônus.

O que ocorre é que, hoje, um execu- 
tivo passa por uma empresa, comete 
um ilícito, sai e vai para outra. Esse 
agente tem uma conduta contrária à 
da empresa porque quer maximizar 
seus ganhos. Num primeiro momento, 
a empresa até ganha [com o ilícito], 

mas no longo prazo se prejudica.
O foco, no Brasil e no mundo, 

é buscar a responsabilização da 
pessoa física. Isso não quer dizer 
que a pessoa jurídica não deve ser 
punida, porque cabe a ela a obrigação 
de vigiar. Mas a dosagem dessa 
punição precisa ser calibrada para 
preservar a empresa e os empregos.

Folhapress - Esta será a postura 
do Cade nos casos da Lava Jato?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Não posso falar pelos conselheiros. 
Mas eu acho que deveria ser a pos-
tura do Cade.

Folhapress - O pagamento de 
uma multa para a pessoa física 
parece pouco para dissuadir de 
futuras contravenções. Há outras 
penalidades mais fortes?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Julgamos questões administrativas, 
mas existem penas alternativas 
[além de multas], como a proibição 
de contratar com a administração 
pública, do exercício do comércio, 
veto ao recebimento de incentivos 
fiscais e econômicos, inscrição em 
cadastros de consumidores.

Podemos até fazer publicações em 
jornais de grande circulação com a 
sentença do condenado, uma espécie 
de mural da vergonha. Essas são 
penas muitas vezes mais efetivas.

Folhapress - O Cade já fez es-
tudos que interferiram em de-
cisões do Congresso sobre aplica-
tivos de transporte, por exemplo, 
e recomendações para ajudar na 
redução do preço do diesel, es-
topim das ameaças de paralisa-
ções de caminhoneiros. É papel 
do órgão essa atuação política, 
especialmente em um momento 

como o atual?
Alexandre Cordeiro de 

Macedo - O caso dos com-
bustíveis é de 2018 e não tinha 
ali nenhum condão de fazer um 
estudo para o governo.

O acordo com a Petrobras 
[que levou à abertura do mer-
cado de refino de combustível 
para forçar a queda do preço] 
não teve a ver com questões 
políticas. Foi um Termo de 

Cessão de Conduta [TCC] assinado a 
partir de um inquérito, de 2017, que 
apurava possíveis ilícitos praticados 
pela estatal.

Este acordo gerou um marco 
histórico. A Petrobras se compro-
meteu a vender metade de suas 
refinarias.

O monopólio acabou desde 1990, 
mas existia de fato até a celebração 
desse acordo tanto para combustíveis 
quanto para o gás. O Cade quer 
a competição, é a única coisa que 
pode fazer o preço dos combustíveis 
diminuírem.

Nos últimos quatro anos, firmamos 
mais de 110 acordos desse tipo. 

A empresa chega ao Cade e 
decide colaborar nas investi-
gações sobre o suposto ilícito 
[praticado por ela]. Em troca, 
reduzimos multas e a parte 
se compromete a não praticar 
mais a conduta.

Folhapress - No passado, 
houve intensas discussões 
no Cade em torno de grandes 
fusões e aquisições, como 

Bovespa e Cetip, XP e Itaú, Kroton 
e Anhanguera, entre outras. Agora 
teremos o fatiamento da operadora 
Oi pelas três concorrentes e a 
fusão da Localiza com a Unidas. É 
uma tendência no Cade permitir 
mais concentração de mercado 
em torno de poucas mas grandes 
empresas?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Não posso falar de casos concretos. 
De forma geral, existe uma tendência 
global de concentração em todos os 
mercados.

Alguns funcionam melhor com 
menos [competidores]. Nesses casos, 
o que precisamos verificar é se existe 
rivalidade entre eles. Quanto menor o 
número de empresas, maior a preocu-
pação em relação a essa rivalidade.

Um mercado com poucas em-
presas não é, necessariamente, algo 
ruim. Nas residências, por exemplo, 
só existe uma empresa que faz os in-
terruptores, as linhas de energia, de 
água, são os chamados monopólios 
naturais, por causa do investimento 
na infraestrutura. Imagine se três 
empresas saíssem espalhando cabos 
ou dutos por todos os lados.

Folhapress - Com a abertura do 
mercado de gás, o governo estuda 
abrir essas redes de infraestru-
tura, cabos elétricos, dutos, por 
exemplo, para que sejam usados 
por qualquer prestador de serviço. 
O cliente residencial escolheria 
receber o gás que fosse mais 
barato em sua residência não im-
portando em que duto passaria o 
combustível. Qual a garantia de 
que agora será diferente e haverá 
livre acesso?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Este é o pivô do TCC [Termo de 
Cessação de Conduta] do gás as-
sinado com a Petrobras [a estatal 
não poderá barrar o acesso a seus 
dutos].

Antes você tinha a Petrobras 
produzindo o gás, transportando e 
distribuindo. Se a Shell quisesse, 
como iria fazer? O Cade, por uma de-
cisão técnica e não política, decidiu 
desverticalizar esse mercado de-
terminando que a Petrobras ficasse 
somente na produção.

Folhapress - As big techs, como 
Google, Netflix, Facebook, pre-
cisam de regulação ou o Cade vai 
atuar, como em outros países, 
para impor freios?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- O Cade não fará regulação, isso 
é uma decisão política. Só há in-
tervenção do Cade quando ocorre 
abuso de posição dominante.

Folhapress - O senhor sofre 
críticas por ter participado de 
eventos promovidos por big techs 
no exterior. Isso não enfraquece 
sua atuação em casos concretos 
contra essas empresas?

Alexandre Cordeiro de Macedo 
- Tenho nenhuma proximidade com 
essas empresas. O que tenho é 
um trabalho acadêmico com uma 
universidade americana. O que ela 
faz ou a relação dela com essas em-
presas não me interessa e eu nunca 
fui buscar isso. Essa história é um 
completo absurdo.

Quem for condenado 
pelo Cade terá de pagar 

uma penalidade, mas 
vamos disponibilizar as 

provas do ilícito

O problema é que as 
pessoas que compõem o 

ambiente público têm vício 
moral, tomam decisões que 

podem prejudicar
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Aclamada pela crítica, segunda parte do 
terror psicológico ‘Um Lugar Silencioso’ tem 
protagonismo da jovem atriz Millicent Simmonds

Fotos: Divulgação

Marcelo Rezende

Em 2018, “Um Lugar Silencioso” surpreendeu 
o público e foi aclamado pela crítica por conta de 
cenas angustiantes, o que acabou tornando-o um 
dos filmes mais impactantes de terror psicológico 
da década. A sequência, “Um Lugar Silencioso – 
Parte 2”, que chega hoje aos cinemas brasileiros 
pela Paramount Pictures, promete outra experi-
ência única de suspense e terror, que vai ampliar 
esse assustador universo pós-apocalíptico coman-
dado pelo diretor John Krasinski.

Na trama, logo após os acontecimentos mortais 
dentro de casa, a família Abbott (Emily Blunt, 
Millicent Simmonds, Noah Jupe) precisa agora 
encarar o terror mundo afora, 
continuando a lutar para sobre-
viver em silêncio. Obrigados a 
se aventurar pelo desconhecido, 
eles rapidamente percebem que 
as criaturas que caçam pelo som 
não são as únicas ameaças que 
os observam pelo caminho de 
areia.

Emily Blunt está de volta a 
seu papel como a mãe Evelyn 
Abbott, ao lado dos membros 
do elenco original: Millicent Sim-
monds, como sua filha com defi-
ciência auditiva, Regan (a atriz é 
portadora de deficiência auditiva 
na vida real), e Noah Jupe, como 
seu filho mais velho, Marcus. 
Além do bebê que nasceu na pri-
meira parte. A propósito, todos 
em atuações impecáveis, dando 
destaque para a atriz Millicent 
Simmonds, que se torna prota-
gonista nesta segunda parte e 
rouba o filme para ela.

Novos rostos
Cillian Murphy, a estrela 

da série “Peaky Blinders”, se 
junta ao elenco como Emmett, 
um homem sinistro com in-
tenções misteriosas que se 
junta à família dos Abbott em 
uma visão sombria do futuro. 
O ator Djimon Hounsou, de 
“Gladiador” e “Guardiões da 
Galáxia”, é um sobrevivente no pós-apocalipse 
que vai entrar em contato com os personagens 
principais. John Krasinski dirigiu, roteirizou e 
atuou na primeira parte de “Um Lugar Silen-
cioso”. E, nesta continuação, segue retornando 
às mesmas funções, retomando seu papel de 
Lee Abbott durante um flashback que mostra 
como tudo começou.

Um show à parte no filme é a brilhante 
edição de som ao utilizar o silêncio como um 
aspecto para a criação constante de tensão 
e fazer com que qualquer barulho seja ainda 
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mais assustador. Para quem ama o primeiro 
filme, a continuação aposta nessa fórmula com 
a mesma excelência em sua execução. Daí a 
importância para ser assistido na telona, e con-
ferir como o silêncio terrivelmente agoniante 
é o ponto alto da produção, juntamente, claro, 
com as atuações impecáveis de seu elenco.

Crítica especializada
O filme recebeu 91% de aprovação no 

Rotten Tomatoes, o principal site agregador 
de críticas de filmes e séries no mundo. O 

consenso da crítica afirma que o longa é  “Uma 
continuação enervante de seu antecessor, ‘Um 
Lugar Silencioso – Parte 2’ expande o mundo 
aterrorizante da franquia sem perder a noção 
de seu coração”.

Bruno Botelho, crítico que escreve para o 
site Adoro Cinema, deu quatro estrelas para 
a produção. “‘Um Lugar Silencioso – Parte2’ 
não é tão original em sua história quanto o pri-
meiro filme e nem tão expansivo para a fran-
quia quanto se esperava, mas se destaca forte-
mente por causa de uma execução primorosa e 

eficaz que consegue prender 
o público com sua atmosfera 
sufocante de tensão cres-
cente. A produção faz com 
que nos importemos com 
a família Abbott mais uma 
vez, explorando mais o lado 
aterrorizante dos monstros 
pós-apocalípticos e forne-
cendo excelentes deixas 
para os futuros longas 
aproveitarem. Um terror e 
suspense psicológico de pri-
meira linha.”

Renato Marafon, do site 
Cine Pop, também elogiou 
o filme e destacou o si-
lêncio como instrumento de 
diálogo com o público. “O 
primeiro filme transformou 
o silêncio em uma das ma-
térias-primas do suspense e 
moldou uma fábula moderna 
de amor em família, comu-
nicação e sobrevivência. 
Nunca imaginei que um 
filme com poucos diálogos 
pudesse dialogar tanto com 
o público, e criar sensações 
das mais fortes possíveis: 
angústia, desespero, pavor, 
sufoco e suadouro.”

Laísa Trojaike, do site 
Canaltech, considerou que a 
parte 2 de “Um Lugar Silen-

cioso” deu muito certo, e que, provavelmente, 
terá a parte 3. “Apesar do gancho para mais, 
‘Um Lugar Silencioso’ convenceu que seria um 
filme solo e o anúncio de uma sequência cer-
tamente deixou muitos fãs apreensivos. Este, 
no entanto, é daqueles casos em que a ideia 
simplesmente cresceu e foi amadurecida pelo 
seu artista, que ampliou o universo e, agora, 
nos deu uma abertura para matança e gore 
em um próximo capítulo.”

“Um Lugar Silencioso – Parte 2” estreia hoje 
nos cinemas do país e a classificação é de 14 anos.
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Aumentam as reclamações contra o sistema do PicPay Card. Muita 
gente está possessa porque não se informou direito, só depois de fazer 
a adesão, descobriu que não é nada fácil, por exemplo, sacar todo o seu 
saldo. Há um limite máximo de saque diário. Para sacar acima desse 
limite, é preciso cumprir irritante burocracia digital. O PicPay foi criado 
para transações no crédito, no débito e saques. Na função débito, o valor 
é debitado do saldo da carteira PicPay assim que o pagamento é feito.

A deputada federal Rose Modesto (PSDB-MS) tenta esclarecer a 
celeuma sobre o fundão eleitoral. Segundo Modesto, o que foi votado 
na Câmara é o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Ela 
contém as previsões de várias despesas, como o aumento do fundão e os 
gastos com o combate à COVID-19. A LDO regula a Lei Orçamentária de 
2022, que será votada até dezembro. Só depois disso ocorrerá a votação 
de seu conteúdo, item a item, quando cada parlamentar se posicionará 
sobre o famigerado fundo eleitoral.    

O falso dá-se bem com todo mundo, o verdadeiro, não!   

Pelo menos, para o Brasil, sobrou um belo futebol, ontem. Que belo 
jogo da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, estreando com uma 
goleada de 5 a 0 contra a China, na Olimpíada de Tóquio (Japão). Deus 
continua sendo brasileiro. Obrigado. 

Atenção, senhoras carentes, surge um novo personagem na 
praça. É o colecionador de alianças. Conheceu, iniciou o namoro 
e já taca no dedo uma aliança, cada vez mais larga, para enganar 
as incautas. Ninguém sabe se o dito cujo pretende transformá-las 
em barras de ouro ou se quer montar uma lojinha de alianças. O 
que sempre pode render um dinheirinho na hora do aperto, não 
é mesmo? Este foi o tema da conversa de ontem à noite num 
restaurante da cidade. Daí que todo cuidado é pouco.   

O aumento de pessoas vivendo nas ruas em Campo Grande 
tem sido assustador. Nos fins de semana, parece que dobram. 
Não tem uma sinaleira na cidade onde não somos abordados. Na 
cidade paulista de Monte Mor, o prefeito Edvaldo Antônio Brischi 
(PTB) justificou o envio à força de pessoas sem-teto para outros 
municípios da região, alegando que não podia ver sua cidade virar 
um “lixo”. Vergonha!   

Num país cujo presidente não enxerga 15 milhões de desem-
pregados, 19 milhões de brasileiros passando fome, consente 
escandalosa tentativa de roubo de dinheiro público na compra 
de vacinas e vê o Congresso aprovar o fundo eleitoral de R$ 5,7 
bilhões, o triplo das eleições de 2018, queremos mais o quê?   

Para a frente, Brasil! O fim de semana foi de alegria para o campo-
-grandense Delphi Yamber Dias Lopes, 20, fazendo história ao tornar-se o 
primeiro a conquistar duas medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro 
de Jiu-Jítsu Esportivo. O primeiro ouro do rapaz veio em 2018, no Rio 
de Janeiro. Agora, o lutador prepara-se para o AJP Tour Rio de Janeiro 
International Pro, competição classificatória para a fase mundial, rea-
lizada tradicionalmente nos Emirados Árabes Unidos.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Na região pantaneira, a disputa por espaços eleitorais está ele-
vando (e muito) a temperatura. O deputado estadual Evander Ven-
dramini (PP), que para eleger-se em 2018 teve apoio do prefeito de 
Corumbá, Marcelo Iunes (Podemos), vai tentar a reeleição sem seu 
principal padrinho político. Em 2022, o prefeito deve apoiar a cunhada, 
Gláucia Iunes (Podemos). Comenta-se que Vendramini precisa da 
reeleição para entrar forte na disputa pela prefeitura em 2024.   

TERIA CORAGEM DE HOSPEDAR-SE EM 
UM ANTIGO PRESÍDIO? ENTENDA!   

Você sabia que Fernando de Noronha já foi um presídio? Pois é, diversos locais que antigamente 
eram usados para abrigar todos os tipos de prisioneiros voltaram-se para o ramo turístico. Alcatraz 
(na Baía de São Francisco, Califórnia, EUA), por exemplo, é a prisão mais famosa do globo e tornou-
-se um dos pontos mais atrativos para os viajantes do mundo todo. Mas você já pensou em hospedar-

-se em alguma penitenciária? Sim, estamos falando de dormir e acordar nesses ambientes. Atual-
mente, o complexo carcerário de Poldarks Bodmin, na Cornualha, Inglaterra, é um luxuoso hotel, con-

forme revelam as três fotos. Após uma reforma de mais de R$ 400 milhões, as celas foram transfor-
madas em 70 suítes, que contam com piso aquecido. Além disso, na antiga capela, foram construídos 
um bar e um restaurante, e onde ficava o pátio de exercícios dos detentos, uma academia foi erguida.    

Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Marti-
nenghi de Guarnieri morreu há exatamente 
15 anos, em São Paulo, vítima de insuficiência 
renal crônica. Líder estudantil na década de 
50, Gianfrancesco Guarnieri passou à história 
cultural brasileira como um de nossos mais 
influentes dramaturgos. Sua peça de maior su-
cesso, “Eles não Usam Black-Tie”, foi adaptada 
para o cinema. Nascido em Milão, Itália, filho 
de um casal de músicos antifascistas (Edoardo 
Guarnieri era maestro e Elsa Martinenghi to-
cava harpa), chegou ao Brasil com 2 anos de 
idade, pois seus pais decidiram imigrar em 1936 
diante das tensões que antecediam a II Guerra 
na Europa. Ator de teatro e cinema, destacou-se 
também na televisão, em novelas marcantes na 
TV Bandeirantes e na Globo.   

Hoje é o dia dela, natural da aldeia 
de Magdala, na Galileia (região no 
Norte de Israel), Maria Madalena 
foi contemporânea de Jesus 
Cristo, tendo vivido no século I 
da era comum. O testemunho de 
Maria Madalena é encontrado nos 
quatro Evangelhos. Foi a primeira 
testemunha da ressurreição de 
Jesus. A partir desse encontro com 
o ressuscitado, Maria Madalena, 
discípula fiel, viveu uma vida 
de testemunho e de luta pela 
santidade. Existe também a tradição de que Maria Madalena, juntamente com 
a virgem Maria e o apóstolo João, evangelizou em Éfeso (Turquia), onde veio a 
falecer. O culto à Santa Maria Madalena, no Ocidente, propagou-se a partir do 
século XII. Santa Maria Madalena, rogue por nós!   

Fique por dentro de outras cadeias que recebem turistas, seja para visitação ou hospedagem:  

Presídio de UshUaia, Tierra del 
FUego, argenTina – Construída pelos 
próprios encarcerados, em 1902, 
a prisão chegou a abrigar 800 
pessoas. segue intacta, porém 
transformada em um museu da navegação 
marítima, um museu da cultura da Terra do 
Fogo e uma galeria de arte.    

PorT arThUr, 
PenínsUla Tasman, 
Tasmânia, aUsTrália 
– o presídio é famoso 
pela sua crueldade, pois 
foi pioneiro em torturas 
psicológicas. o local 
também está aberto 
para visitações noturnas.    

ilha de alCaTraz – a prisão, fixada 
em são Francisco, nos eUa, é uma das mais 
visitadas do mundo. além de ter sido 
retratada em filmes, recebeu prisioneiros 
históricos, como al Capone.   

The liberTy hoTel – a prisão foi 
erguida em 1815, na cidade de boston. 
a arquitetura está conservada, 
mas adaptada às 
conformidades modernas, com wi-fi e 
academia. 
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Escritora afirma estar orgulhosa em levar o nome de MS para o mundo

Raquel Naveira é indicada à 
Academia de Letras do Brasil

CelebridadesLiteratura

Ana Maria Braga 
apresenta ‘Mais Você’ 
vestida de Cruella

Re
pr

od
uç

ão

Acervo Pessoal

 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um 
texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados 
à literatura, à poesia, à cultura, a políticas culturais, e à educação –sem 
envolvimento ou conotação político-partidária ou religiosa. Enviem pelo 
e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

A estrada é longa. Sequer avisto o horizonte.
Deixo-me levar  pelas asas dos ventos,
Qual  pássaro errante,  voo. Eu, voo.
Sem destino.
Viajo envolta em papéis de seda.
Visto-me de sonhos. Vou calada.
Apenas,  vejo.  Apenas, imagino.
Nada digo. A ninguém.
As barreiras não são seguras.
Sequer, o brilho das estrelas,  me envolvem.
Nada busco. Nada almejo.
Nada escondo. Nem perdoo.
Alivio as feridas nos sussurros que me seguem.
Permito-me o consolo das lágrimas.
E, me liberto dos grilhões e das amarras.
Imagino tudo que pode existir.
E, vivo no que existe.
Como um rio, morrerei no mar.

Campo Grande-MS

No silencio da impossibilidade
Se transfiguro a minha sorte
Nenhuma perspectiva se desenhou.
Apenas no meu subconsciente as imagens 
digitais do sexo
Perambulam no camalote-de-gente-das-es-
quinas-da-frei-Mariano.
Busquei então nas fendas do ossos do Verbo
Arquitetar um contexto fraseológico
E sai de mansinho.
Quando dei por mim, viajava com a Morte!

Corumbá-MS

Amai-vos foi o Teu pedido.
Mas quer o homem, posse e poder.
O teu verbo ficou esquecido
A dor é o lembrete a envolver 
A guerra silenciosa segue avante.
A humanidade, alheia perde os filhos.
Será tão difícil amar o semelhante.
Sem trocar Teus valores, por falsos brilhos? 
Ah! Jesus, piedade por misericórdia
Dá-nos a força de enfrentar as dores
Que possamos viver sem luta, sem discórdia,
A seguir confiantes, sem temores. 
Que o Teu olhar bondoso nos alcance.
Que a Tua energia penetre sempre mais.
Que tua voz, por nós se levante,
A diluir a guerra na bênção da paz.

Guarujá-SP

Natureza humana, âmago do que é 
mais sagrado .
Nas entranhas do Ser habita sua to-
talidade, suas inspirações, sua dor e 
verdade.
Fundamento da raiz que trazemos de 
nossos ancestrais .
Ser único e singular.
Alma que transmuta, tão clara como a 
luz radiante do dia ,
As vezes tão neblinosa como o dia 
intenso e  misterioso de um  inverno 
chuvoso.
Sopro da vida, DIVINA vida.
Essência é energia, é pulsão, é frequ-
ência.
Quem a conhece em suas profundezas?
Essência que traz sentido, despertar, 
movimento, que impulsiona e que 
também protege e recolhe .
Essência esta que experimenta as mais 

sinceras emoções.
Alegria, compaixão, esperança, amor, 
plenitude, medo, tristeza, melancolia e 
força .
Eu Divino, EU maior, Eu mais profundo 
que se é, que sente, que pensa, que faz.
Ir mais além, mergulhar nas profun-
dezas , enxergar a luz e enfrentar a 
sombra.
Descansar, brincar, dançar, sorrir, 
cantar, chorar, amar, cuidar e zelar.
Essência do ser, tão fascinante, tão ins-
tigante, tão complexa.
Durante a existência é preciso fazer 
escolhas
Escolher prosseguir a viagem é moti-
vador.
Encontrar com a essência é plenitude!

Campo Grande-MS

Acabei de fazer uma viagem, à convite, ao 
Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 
A primeira coisa que me espantou, é a inexis-
tência de voo direto do Rio de Janeiro. 
Assim, de viagem e aeroporto dá-nos a sen-
sação de estar viajando à Europa.
E curioso há voos diretos a São Paulo ou 
para Brasília, ficando um dos mais prósperos 
Estados da Federação, longínquo, apesar de 
sua beleza, turismo e invejável cultura, com 
maravilhoso povo.
No mínimo é estranho, tendo ilustres repre-
sentantes na Câmara e no Senado. 
Estranho e  inexplicável.
Mas quero registrar, como passageiro, sob 
o pretexto da pandemia, com a Anvisa e as 
companhias aéreas , com o maior respeito, in-

ventam nova versão da fome, desde o homem 
das cavernas, ou a explosiva pólvora da fome.
Ocorre distribuição de água, quando se tira 
a máscara momentaneamente, para beber e 
é o mesmo espaço de servir simples pão de 
queijo a bordo, ou mero sanduíche. 
E observei que a tripulação da aeronave se 
alimenta, entre comandantes e aeromoças. 
Donde, não há solidariedade na fome, que 
é somente para os passageiros que passam 
horas além do meio-dia, com voos repletos, 
sem o distanciamento entre os lugares, 
assemelhando-se a trens suburbanos.
Observei isso para alertar, não sou nega-
cionista, tomei duas doses de vacina, uso a 
máscara, gel,  por mim ,evito o agrupamento 
, o que é prudência, mas não me basta o copo 

de água, por não me substituir a fome. 
E se há uma forma de a substituir, salvo por 
um pedaço de pão, gostaria de saber. 
E já   relembro os famosos versos do “ouvir  
estrelas”, do poeta Olavo Bilac, nesta posição 
dos passageiros, ou   pobres itinerantes, ca-
pazes de gritar estrelas na fome. 
Ou talvez, em viagem, faquires, sobre pregos, 
num jejum diurno, ou noturno.
Recordando-me do grande Machado de Assis, 
que assim se manifesta por Quincas Borba , 
por nós e pelos que se calam (“Não podemos 
dizer sim a tudo !”): “O humanitas tem fome” .

Escritor, da Academia Brasileira de Le-
tras e  presidente emérito da Academia 
Brasileira de Filosofia.

Meu Caminho

Prenúncio

Súplica Essência do Ser

A Pólvora da Fome
Por: Delasnieve Daspet

Por: Benedito C. G. Lima

Por: Marisa Cajado Por: Luciana Rondon

Por: Carlos Nejar

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Marcelo Rezende

A escritora, professora, 
crítica literária e palestrante 
Raquel Naveira foi indicada 
por unanimidade como novo 
membro da Academia de Le-
tras do Brasil, seccional de 
Brasília. A literata ocupará 
a cadeira de número XXIV, a 
convite do presidente da ins-
tituição, Flávio Kothe. Raquel 
relatou ao jornal O Estado 
a alegria em receber a indi-
cação. “Eu estou muito feliz, 
porque são pessoas que eu 
admiro, que eu confio, que 
fizeram questão da minha en-
trada, e eu acredito assim que 
quando há sinais, quando uma 
porta se abre, e é alguma coisa 
que vai ser bom para o seu 
crescimento pessoal, intelec-
tual, você vai dar a sua con-
tribuição através da sua obra, 
a gente tem que passar pela 
porta, né?”, aponta a escritora.

Raquel agora faz parte do 
seleto grupo que tem como 
membros Danilo Gomes, Ber-
nardo Cabral, Vera Lúcia 
de Oliveira, Salomão Sousa, 
Sânzio Azevedo, Edimilson 
Caminha, Fábio Lucas, Flávio 
R. Kothe (presidente), entre 
outros. “São intelectuais que 
admiro. Alguns com que me 
correspondo há mais de 30 
anos. Representando sempre, 
com muita honra, o nosso Mato 
Grosso do Sul.”

Questionada sobre passos 
mais altos como a Academia 
Brasileira de Letras, Raquel 
afirma, que caso seja seu ca-
minho, estará pronta para 
mais esta missão. “Se um dia 
for o meu destino, se houver 

sinais, se houver uma porta 
aberta, aonde a literatura me 
levar eu irei. Mas não é o caso, 
no momento a Academia Bra-
sileira de Letras está fechada. 
Eles tem todo um método, um 
protocolo de ao falecer al-
guém, fazer a seção saudade, 
abrir as inscrições. Tem todos 
os trâmites e no momento tudo 
isso está em stand-by, né. Não 
está acontecendo mesmo. Se 
houver um dia sinais, se abrir 
a porta, se for do meu destino 
eu não vou me furtar a um 
desafio”, esclarece a escritora.

De acordo com Raquel, 
mesmo entre perdas e o luto, a 
pandemia serviu para conectá-
-la com o mundo. “Eu tenho 
participado muito de salas 
de zoom, voltei ao clube de 
leitura da Academia Paulista 
de Letras, enfim, eu tenho 

conseguido contatos bons. Por 
exemplo, no dia 2 de agosto 
farei palestra sobre o Bau-
delaire em Brasília, na Bi-
blioteca de Brasília. Então, 
assim, mesmo na dificuldade 
podemos tirar um lado bom. 
No meu caso me colocou numa 
cena nacional e internacional, 
muito interessante”, finaliza. 

Sobre Raquel Naveira
Raquel Naveira nasceu em 

Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, no dia 23 de setembro 
de 1957. É formada em Le-
tras e em Direito pela UCDB 
(Universidade Católica Dom 
Bosco). Escritora, professora 
universitária aposentada pela 
UCDB, crítica literária e pa-
lestrante. Mestre em Comu-
nicação e Letras pela Uni-
versidade Presbiteriana Ma-

ckenzie, de São Paulo, autora 
de vários livros de poemas, 
ensaios, romance e infanto-
juvenis. Colaboradora de di-
versos jornais e revistas como 
o “Correio do Estado” (MS), a 
revista “Conhece-te” (Minas 
Gerais), “Jornal de Letras” 
(RJ), o jornal “Linguagem 
Viva” (SP), entre outros. Deu 
palestras em várias universi-
dades do Rio de Janeiro e de 
São Paulo e em aparelhos cul-
turais como Casa das Rosas, 
Casa Mário de Andrade, Casa 
Guilherme de Almeida e PEN 
Clube do Brasil. Pertence à 
Academia Sul-Mato-Gros-
sense de Letras, à Academia 
Cristã de Letras de São Paulo 
e ao PEN Clube do Brasil. 
Sócia correspondente da Aca-
demia das Ciências de Lisboa 
e Classe de Letras.

Folhapress

A apresentadora Ana 
Maria Braga, 72, apareceu 
vestida de Cruella De Vil, vilã 
do filme clássico da Disney 
“101 Dálmatas” (1961) e do 
longa-metragem “Cruella” 
(2021), na abertura do pro-
grama “Mais Você” (Globo), 
na manhã de ontem.

“Esse meu look é arrasador 
e dedicado a ela: Cruella. 
Uma das personagens mais 
icônicas da Disney e que ga-
nhou um filme com ‘Emmy’ 
Stone e conta a história de 
como essa figura conquistou 
o mundo da moda com re-
beldia e originalidade”, co-
mentou ela, que errou o nome 
da atriz Emma Stone, 32.

Nas redes sociais, inter-
nautas se divertiram com a 
entrada da apresentadora. “A 
Ana Maria Braga de Cruella 
é absolutamente tudo para 
mim”, comentou um. “Meu 
deus, a Ana Maria Braga 
de Cruella. Essa mulher faz 

tudo!”, completou outro in-
ternauta.

Ela contou que o vestido 
“foi feito com 12 metros de 
tafetá de seda pura. O mo-
delo é confortável, embora 
possa não parecer. Fizemos 
três provas e estou com-
pletamente à vontade”. Ana 
Maria também revelou que o 
traje é assinado pela estilista 
Michelly X.

“A cauda tem um metro, 
mas é levinho. Levou um 
mês para ficar pronto”, co-
mentou. Ela também contou 
com maquiagem e cabelo 
assim como os da perso-
nagem. A caracterização é 
assinada pelo beauty artist 
Marcio Granado. Ana Maria 
voltou ao comando do pro-
grama “Mais Você” (Globo) 
nessa segunda-feira (19), 
após cerca de duas semanas 
afastada em razão da COVID-
19. “Voltando pra Casa! Meu 
Deus, como é bom voltar!”, 
escreveu em seu Instagram.
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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 21/07

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

Áries, meu consagrado, seu signo corre o risco 
de agir no trabalho como se tivesse um rei na 
barriga. Pode procurar favores, querer que façam as 
coisas pra você, cometer extravagâncias e agir com 
irresponsabilidade. Tenha cuidado com a pressa e 
procure não fazer mal julgamento de nenhum colega 
ou chefe. 

Se depender dos astros, o dia não começa lá aquela 
maravilha. É que rola treta no céu e deve sobrar pra você, 
bebê. Há risco de se relacionar com amigos e colegas 
errados, que podem puxar seu tapete e te prejudicar. Que 
tal um Spray de Proteção? Além disso, tende a cometer 
algumas extravagâncias e desperdícios de dinheiro que 
não serão bem-vistos.

Não tenho bola de cristal, mas tô vendo aqui que o dia 
começa puxado na sua profissão. Se trabalha ou tem um 
empreendimento em casa, o clima pode não ser aquela 
belezura e talvez falte conforto e harmonia pra fazer suas 
coisas. Aí corre o risco de agir com irresponsabilidade e 
perder um tempo precioso. Mas calma que logo a vibe 
pesada passa e o Sol volta a brilhar pra você.

Meninos e meninas de Câncer, se precisam mandar 
e-mail, fazer uma ligação ou uma videochamada com 
alguém de longe, há risco de dar ruim. Talvez rolem 
instabilidades e cometa algumas imprudências. Cautela, 
cristalzinho! Logo depois o Sol migra para a sua Casa da 
Fortuna e você pode ter facilidade pra atrair mais grana. 
Amém que fala, não é?

Alerta de spoiler: há sinal de transformações pela manhã, 
mas não devem ser lá muito boas. É que você pode agir 
com extravagância nos negócios e acabar metendo os 
pés pelas mãos. Também corre o risco de desperdiçar 
dinheiro comprando coisas que te agrada e caras, como 
roupas, acessórios e itens luxuosos. Os astros avisam que 
é melhor pensar antes de agir ou, melhor, gastar....

Amanhã reserva alguns perrengues em seus 
relacionamentos pessoais e profissionais, Virgem. Há 
risco de agir com extravagância, arrogância, ostentação 
e desperdícios a fim de conseguir o que deseja em seus 
negócios e associações, o que deve dar bode. Controle 
seu lado virginichato, hein! A dica dos astros é escolher 
bem a pessoa com quem se relaciona.

Alô, alô, libriane! Os astros estão tudo desaforados e 
avisam que as coisas talvez fiquem tensas no trabalho. 
Pode cometer exageros e agir com arrogância pra 
conseguir o que quer no serviço, o que tende a provocar 
decepção ou puxada de tapete. Na saúde, corre o risco 
de se descuidar e ter perrengues. Atenção com o fígado e 
corrente sanguínea, cristalzinho!

Tudo indica que seu dia começa tá lascado, Escorpião. 
Os astros tretam no seu Horóscopo e derramam vibes 
tensas. Sua vaidade pode crescer e te levar a agir com 
extravagância pra conseguir o que deseja ou agradar 
suas amizades. Não é uma boa hora pra tentar a sorte 
com jogo ou sorteio, pois só deve perder dinheiro. O ideal 
é manter o equilíbrio nas principais áreas da sua vida.

Os astros trazem um alerta real, oficial: há sinal de 
perrengues e insatisfação na profissão, sobretudo se tem 
uma atividade que faz em casa ou trabalha em home 
office. É que corre o risco de agir com irresponsabilidade 
e desperdiçar energia. Você que lute, sagita! Pode 
mostrar uma imagem exterior muito diferente do seu 
interior, o que deve causar dor de cabeça.

O dia começa te dando xeque-mate, caprica. Tudo 
indica que sua mente estará inquieta e irá se cansar 
da rotina, aí pode cometer extravagâncias, agir com 
irresponsabilidade e se jogar nas aventuras financeiras, 
que não devem acabar bem. Você já conhece o Tarot 
Semestral? Ele pode te ajudar a manter o controle sobre 
os acontecimentos da sua vida.

Logo pela manhã pode rolar chuva de boletos. É que 
seu signo pode não ficar feliz com o que possui, mas o 
seu instinto para os negócios não deve estar nenhuma 
belezura e aí há risco de cometer algumas extravagâncias 
financeiras, desperdiçar o que tem e perder grandes 
somas dinheiro. Tá amarrado! Ainda bem que depois o 
Sol brilha na sua Casa das Parcerias.

Peixes, meu cristalzinho, o dia começa cheio de rebuliço 
em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Se 
tem uma aliança ou associações de negócios, corre o 
risco de se acomodar, ceder além da conta e ficar muito 
dependente das ações e decisões de seus parceiros. 
Melhor reavaliar suas relações para que sejam boas pra 
todo mundo.

Pega Pega
Globo 18h30

Império
Globo 20h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

Ti Ti Ti
Globo 15h30

Malhação
Globo 16h45

Chiquititas
SBT 19h30

Ana pede para Rodrigo ir embora de sua casa 
e passeia pela rua, lembrando da discussão que 
teve com a irmã. Dora decide aceitar a súplica de 
Olívia e não contar para Sofia que foi ela quem 
pegou o seu anel. Rodrigo conta para Nanda a 
conversa que teve com Ana e leva bronca. Wilson 
fica incomodado ao ver Moema estudar com um 
amigo de faculdade. Ana observa Lúcio em um 
café com Celina e não atende o celular quando ele 
liga. Sofia flagra Olívia devolvendo o seu anel, e 
Marcos e Dora acabam numa grande discussão. 

Jacques anuncia o início do seu desfile. Val-
quíria engana Zé Carlos e consegue sair de casa 
para encontrar Luti. Ariclenes revela a Suzana 
que fará seu desfile em uma feira-livre. Jorgito e 
Desirée marcam a data do casamento. Jacques 
percebe que seu desfile foi um fracasso. Jacques 
descobre que Valquíria não dormiu em casa. Ân-
gelo comenta que Ed Silveira fez duras críticas ao 
desfile de Jacques. Beatrice M. decreta a morte de 
Jacques para a moda. Clotilde lê o blog de Bea-
trice M. e insinua que Mabi seja a própria autora. 

Dandara vai atrás de René e Gael se surpre-
ende. Bete convida Simplício para tomar café e 
Lincoln a crítica. Pedro e Sol se animam quando 
Nando fala que Vicki não cantará mais com 
eles. Simplício acerta com King os detalhes do 
seu plano. Todos se espantam quando João se 
inscreve para o papel de Romeu. Bianca e Jade 
discutem sobre o papel de Julieta. Gilda pede para 
Jeff ajudá-la a animar Mari. Cobra sugere que 
Jade sabote a audição de Bianca. Bianca percebe 
a intenção de Jade e dá o troco na rival. 

Duda pede para a mãe se desculpar com Pata. 
Mariana diz que o namoro dele com Pata não dará 
certo. Pata guarda todas as roupas que ganhou e 
fica decidida a devolver tudo. Mosca mostra as 
gorjetas que ganhou no novo trabalho para Pata. 
Grazielle vê tudo escondida. Oscar (Beto Nasci) 
vai até a casa de Shirley buscar Eduarda para os 
dois irem juntos ao jantar de família na casa de 
Maria Cecília. Cris diz para Vivi que Samuca lhe 
contou que ela gosta dele. Vivi pede segredo, diz 
que gosta de Samuca.

Bebeth diz a Flor que roubou para satisfazê-
-la. Maria Pia afirma a Luiza que ama Eric. 
Sandra Helena conta a Júlio que está grávida. 
O médico comunica a Luiza que a cirurgia de 
Pedrinho foi um sucesso. Antônia analisa as câ-
meras do hotel, mas não consegue identificar os 
ladrões. Luiza garante a Eric que não quer mais 
vê-lo. Antônia revela a Luiza que Pedrinho pen-
sava em deixar o país levando o dinheiro. Júlio 
disfarça sua tensão ao acompanhar Antônia nas 
dependências do hotel. 

Maria Marta não aceita que João Lucas se case 
com Du. Danielle conta para Érika que Du caiu da 
escada e Téo divulga a informação em seu blog. 
José Alfredo fala para Maria Marta que corre 
risco de morte. Espinoza guarda no cofre um vidro 
com um líquido especial. João Lucas pede Du em 
casamento. Enrico diz a Manoel que cozinhará 
em seu botequim eventualmente. Cláudio declara 
seu amor por Beatriz. Leonardo deixa seu aparta-
mento. Reginaldo não conta para Antoninho que 
Jairo roubou seu diamante. 

Novelas Novelas Novelas 

Telinha
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Victor Salomão posa com Maria Flor nos bastidores das gravações da série “Os 
Ausentes”, que estreia hoje na plataforma HBO Max. Ela vive a protagonista Maria Júlia. 
Já o ator interpreta Kennedy Pires, personagem central do nono episódio da produção. Na 
história, ele é um garoto de programa que conta para o padrasto que é gay e procura saber 
quem é o seu pai biológico. “Eu me sinto muito à vontade com o drama. Foi uma grande 
experiência gravar a série”, conta Victor, que também aguarda a estreia da nova temporada 
de “Segunda Chamada”, da Globo.

Di
vu

lg
aç

ão

Paula Amorim é a campeã do ‘No Limite'
O “No Limite” consagrou Paula como campeã desta temporada do programa, com 66,77% os votos. Na noite 

de  terça-feira (20), a participante levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. No segundo lugar, Viegas recebeu 
pouco mais de 33% na votação da final e mais R$ 100 mil. “Eu tentei me entregar de corpo e alma em tudo. Eu me 

preparei, sabia que iria ser muito difícil. Então desde que eu recebi o convite, eu vesti a camisa e fui me preparar 
para estar na minha melhor versão ali. Quando a gente se dedica, a recompensa vem”, comentou Paula Amorim, 

logo após ser anunciada como campeã. O último episódio desta edição teve André, Elana, Jéssica, Marcelo 
Zulu, Paula e Viegas como semifinalistas. Na primeira parte do programa, duas provas eliminaram quatro 

dos seis participantes. Então Paula e Viegas disputaram a preferência do público, que votou ao vivo no 
vencedor. Todos os participantes desta edição estiveram no último episódio ao vivo nos estúdios da TV 

Globo, com o apresentador André Marques. O programa ainda deu R$ 50 mil para André como terceiro 
lugar, que foi definido por votação dos próprios participantes, que puderam escolher entre os quatro 

eliminados desta terça, André, Elana, Jéssica e Marcelo Zulu. Na primeira prova de eliminação, os 
participantes precisaram encontrar medalhas dentro de um labirinto e levar até uma base, onde 

montariam uma engrenagem. A tarefa eliminou os dois últimos que completaram a prova, que foram 
Jéssica e Elana. Já na segunda prova, eles precisavam cumprir um circuito onde teriam que cavar 
a areia para passar debaixo de uma trave, encontrar sacos também na areia e depois arremessar 
bolas nos buracos de uma estrutura. Esta prova eliminou Marcelo Zulu e André. Então a final foi 
formada por Paula e Viegas. Durante o programa, o apresentador André Marques confirmou que o 
reality show terá também uma edição em 2022.

Victor Salomão interpreta um garoto 
de programa na série ‘Os Ausentes’
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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 ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

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

ED CLARICE LISPEC-
TOR – JD ESTADOS  

L650 – R Da Paz, 1440  
–  157,67 M² – Sala/Saca-
da/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

PARTICULAR 
Apartamento com armário 
embutido nos três quartos 
, sendo uma suite com ar 
condicionado, cozinha, área 
de serviço , 3 banheiros e 
sala em L, piscina,churras-
queira, salão de festa, gara-
gem coberta. Res. Morada 
dos Pássaros. Bairro São 
Francisco. Tratar F: 3213-
0590 

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, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço 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

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 

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

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 

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 aca-
be a promoção. 67 99126-
7483/CRECI 8078

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

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 

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

SANTO AMARO 
L040 - R Gomes Freire, 
145 – 111,08m² - T 228m² 
–  Sala, Ape, 2q, Bh, Coz, 
As, De, Gar, 3 Estac LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

CENTRO 
L042 - R Ronaldo Mon-
teiro, 19 - 96,72m²- sala, 
2Q,BH,copa, coz, AS, de-
pos, BH,varanda, gar LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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 
     
 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   
 

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 – 
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 

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

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 

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 
loja 03 – 46,48m² – sala, 
copa, banheiro. 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 

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

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

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 

 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, Banhei-
ro De Serviço, Possui A 
Melhor Vaga De Garagem 
Do Edifício (em Frente Ele-
vador Social). 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, Ba-
nheiro De Serviço LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

INVESTIMENTO: Com Ren-
da De Aluguel. Residencial 
Com Elevador. Excelente 
Localização. Av Fernan-
do C Costa Próximo Univ 
Anhanguera. Ampla Sala 
De Estar/Jantar Com 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

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 – 
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

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.

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 

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. 

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 CASA COM 
SALÃO

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

VENDE -SE UMA CASA 
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 

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . Preço de 
ocasião R$ 300 mil . En-
trada + parcela/ 9 9231-
7249. Junior

CHÁCARA DOS PO-
DERES

Alugo 14 mil m² , com salão 
comercial de 200m² e mais 
duas casas simples . Valor 
R$ 1.000 mensal. Parcelo 
em até 10x. Informações 
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 . 

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. 

SARANDI/ PARANA
(35,75 frente BR X 
102m=3.657m²). Valor R$ 
4.200.000,00.Aceito per-
muta 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.  Infor-
mações .67 98169-1717 .

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 Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 1851 - 
3321-9131

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

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

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
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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

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

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

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 

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 

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

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

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

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

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

FUSION 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

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

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

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - 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

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 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

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

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

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

FIESTA 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 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

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

KA 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 + 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

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

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

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: 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 

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 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 

 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

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

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

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 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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

BORA 2.0 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 1.6L 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 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. 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
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. 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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

C3 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

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

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

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 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

SANDERO 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

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
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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 
ELETRICISTA DE AUTO-

MÓVEL
Eletricista de automóvel 
com experiência. Interessa-
dos ligar 3325-8766

PRECISA-SE DE AUXI-
LIAR DE PRODUÇÃO

Ensino médio completo, ha-
bilidade manuais , salario a 
combinar+ vale transporte 
+ refeição+ convenio far-
mácia+ plano de saúde + 
CB.   rhselacaoic@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, couro 
e outro. Operar maquinas 
de costura para fabricar 
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 pas-
so e lavo roupas, faço ser-
viços como garçonete em 
festas e eventos. Atendo 
toda Cidade de Aquidaua-
na 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. 

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

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

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

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 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

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

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

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

FIT 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

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

HB20 1.6 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

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

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

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 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

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  

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 What-
sapp (67) 99104-6488/ 
(67) 98191-0561 Tony 

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

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, limpe-
za e descontaminação de 
reservatório de água, sani-
tização de ambiente. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99944-9270 Vanderson

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 

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

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

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

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

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

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

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

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 

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 Noe-
liton (67)992712034 Luana 

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 

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  

POLIMENTOS AUTOMO-
TIVOS

Polimentos técnicos e 
comerciais, para venda 
do seu veículo, faça um 
polimento para melhorar a 
aparência dele e valorizar 
na venda. Custo benefício 
muito baixo, fazemos poli-
mentos em faróis. Avenida 
das Bandeiras, 2792 What-
sapp:(67)98152-7970

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

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

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 

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 

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

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  

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

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 

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

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

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

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

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

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 

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

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 

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 

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

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  

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 

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

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

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, aparta-
mento, 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

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 

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

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

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 

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

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 

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

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

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

JOTA E- FRETE E 
MUDANÇAS

Executamos mudanças 
e fretes, no perímetro ur-
bano a partir de 100,00. 
Interior do Estado, cobri-
mos orçamentos, faça 
o seu!Ligações e What-
sapp: (67)992896300 
(67)920006387

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

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

 ERICKA MARCILIANO
Personal Organizer dando 
um “tapa” na bagunça. 
Organização residencial, 
tornando os ambientes 
práticos e funcionais. Essa 
é uma ótima opção para 
quem não tem tempo para 
realizar essas tarefas ou 
para quem não sabe por 
onde começar. Agenda 
aberta:(67)996965732

PEQUENOS REPAROS
Elétrica e hidráulica, Con-
certo e limpeza de panelas, 
caixa d´agua e esgoto. 
Pinturas e rachaduras em 
parede e portão. Instala-
ções em geral. Goteiras em 
telhados e jardinagem.Moa-
cir (67)99901-7525 

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

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

ENIO PINTOR 
Trabalho com pinturas 
em geral, faço cimento 
queimado, grafiato, textu-
ra, granelli. Trabalho com 
limpeza de telhados, resi-
na, caixa da água. Atendo 
aos domingos e feriados. 
Faça seu orçamento sem 
compromisso. Ligações e 
Whatsapp: (67)991379346

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 . 

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 

SOU DIARISTA - JENI-
FER MENDONÇA

Atendimento de segunda á 
sábado. Casas, apartamen-
to(lavo e passo roupas), 
escritório, empresa, pós-
-obra. Trabalho em horário 
comercial, integral e meio 
período. Atendo em toda 
Campo Grande MS. What-
sapp:(67)99331-8367 

LAYSA DIARISTA E 
FAXINEIRA

Faço diárias em: Apar-
tamentos, Escritório, 
Residência e Pós Obras. 
Trabalho com faxinas em 
geral e limpeza.  Valores 
a combinar: (67)99664-
4553 Laysa  

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 

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

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 

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. 

BIO AMBIENTAL
Realiza e presta consul-
torias em licenciamento 
Ambiental, Projetos de 
automonitoramento, moni-
toramento de fauna e flora, 
comunidades aquáticas 
etc. Ligue e faça seu orça-
mento sem compromisso, 
telefone e Whatsapp (67) 
99957-5876/ (67) 99115-
1735

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 

DOCES & DOÇURAS 
DA CRIS 

Trabalho com bolos deco-
rados, kits festas, kits sur-
presas, docinhos gourmet. 
Com dedicação e produtos 
de qualidade para melhor 
atender.  Faça seu pedido 
ou orçamento. (67)99103-
5435 Crislayne 

LENINHA BOLOS
Trabalhamos com bolos 
confeitados, bolos casei-
ros, bolos no pote. Temos 
também pão de mel e 
bala baiana. CARINHO EM 
FORMA DE DOCES! Façam 
suas encomendas: What-
sapp (67)99201-3313  

 DOCES DA RAY
Kit Só Um Bolinho: 2kg de 
Bolo+50 docinhos – APE-
NAS R$99,00  Encomen-
das com pelo menos 5 dias 
de antecedência. No ato da 
encomenda pagamento de 
50% do valor. Whatsapp 
(67)99265-9325 Ray Insta-
gram: @_doces_da_ray_ 

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. 

DOCES DOÇURAS 
Encomendas de bolo e do-
ces para sua festa e evento 
proporcionando sabor e 
qualidade. Faça seu pedido 
pelo nossos canais de aten-
dimento abaixo: Whatsapp 
(67)99227-8629 Jéssica 
Instagram: @docess_do-
curass 

 DELICIAS DA ELLEN  
Fazemos bolos (decorados 
e temáticos). Cupcakes, 
Doces (tradicionais e gour-
met). Salgados (fritos e 
assados), Kit Festas (TE-
MOS SALTENHAS). Faça 
sua encomenda: Whatsapp 
(67)991024155 Ellen  

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 


