
Mais de 109 mil 
alunos retornam às 
aulas presenciais 
em Campo Grande
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Inverno requer cuidados 
redobrados com o 
tratamento da pele, e filtro 
solar é essencial. Página 3

Hidratação no frio  

A vacinação contra 
raiva é a única forma de 
proteger o seu amigo de 
quatro patas. Página 6

Antirrábica

Reprodução

Reprodução

Eles são memórias cheias de prazer, diversão e ternura. Inesquecíveis, levam os sentimentos e as emoções a sua intensidade máxima. Páginas 4 e 5
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JUDÔ E BOXE 
na luta por pódios 
para a delegação 
brasileira

Com avanço na 
imunização, famílias 

comemoram 
reaproximação

Universitários que moram 
fora de MS celebram o 

retorno ao “novo normal”

No Estado, 401 pessoas 
aguardam por um 

transplante de órgão

Disputa ao Senado 
por MS tem ao 

menos 10 possíveis 
concorrentes

Com pedidos até 
2022, vendas de 

máquinas agrícolas 
estão em alta

Edição é a maior com 
atletas abertamente 
LGBTQIA+. Página B3

Dia do Escritor: 
entidades avaliam 
setor no Estado

O Time Brasil terá 
sete lutadores em ação, 
entre este domingo (25) 
e a manhã de terça-feira 
(27), no horário de MS. 
Eduardo Katsuhiro, Ke-
tleyn Quadros e Eduardo 
Yudi são as esperanças no 

judô. No ringue do boxe, 
será a vez de Jucielen 
e Abner Teixeira. Já 
no taekwondo, as 
chances estão com 

Ícaro Miguel e Milena 
Titoneli. Página B1

A pandemia provocou o distanciamento social, 
contudo, o avanço e a celeridade na aplicação de 

imunobiológicos, principalmente em Mato Grosso 
do Sul, que já é considerado o Estado que mais 
vacina a população, as últimas semanas estão 

sendo de reaproximação para aqueles que já com-
pletaram o calendário de imunização com as duas 

doses. Em contrapartida, apesar da esperança e 
da vontade de reencontrar os entes queridos, es-
pecialistas destacam que ainda é preciso manter 

alguns cuidados e a precaução.  Página A5

Campo Grande abre o segundo 
semestre letivo de 2021 com aulas 

presenciais liberadas. Na rede 
municipal da Capital, as escolas 
reabrem as portas para os mais 
de 109 mil alunos matriculados 
nesta segunda-feira (26), pela 
primeira vez desde março de 

2020, quando as aulas presen-
ciais foram suspensas por conta 

da crise sanitária provocada 
pela COVID-19. Visando reduzir 
os riscos de aglomerações nas 

portas e até mesmo nos terminais 
do transporte coletivo, o retorno 
será gradativo. O escalonamento 
semanal será definido de forma 
individualizada por cada escola, 
de acordo com as etapas de en-

sino, quantidade de alunos, capa-
cidade e, até mesmo, o tamanho 
das salas de aula, que terão ocu-
pação entre 25% e 50%, conforme 

a metragem do espaço, para 
garantir o distanciamento neces-

sário. Página A5

Na eleição de 2022, Mato Grosso do Sul 
terá direito a uma vaga em disputa no Se-
nado Federal, já que termina o mandato da 
senadora Simone Tebet (MDB). Com isso, 
possíveis candidatos à Casa Legislativa já 
começam a emoldurar interesses em par-
tidos do Estado. Por enquanto, conversas 

de bastidores enumeram dezenas de possí-
veis postulantes ao cargo. No entanto, tudo 

pode mudar até o próximo ano.  Página A3
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Página C1

O gaúcho Eduardo Leite chegou ao Palácio 
Piratini aos 33 anos, sendo atualmente o gover-
nador mais jovem do Brasil, pelo Rio Grande 
do Sul. Leite assumiu ser gay há poucos dias e 
disse que não existe divisão dentro do PSDB, 
mesmo disputando prévia com o governador de 

São Paulo, João Doria. Ele tem visão moderna 
de gestão e também é contra a reeleição. Sobre 
o atual cenário político, diz querer um país 
em que possamos discutir ideias, maneiras de 
avançar, de construir, e “não um país que se 
prenda a discursos de ódio”. Página A8

Com ‘novo normal’ estudantes devem 
obedecer a normas de biossegurança

Página A6 Página A6
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Jovem presidenciável abre a série 
de entrevistas do jornal O Estado
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disse que não existe divisão dentro do PSDB, 
mesmo disputando prévia com o governador de 

avançar, de construir, e “não um país que se 
prenda a discursos de ódio”. Página A8

“Apoio eu não dei. 
Não fiz campanha 

casada com 
Bolsonaro, não 
misturei o meu 

nome a ele”

Currículo Estudou 
políticas públicas na 
Columbia University, em 
Nova York, EUA, e cursa 
mestrado em Gestão 
Pública na Fundação 
Getulio Vargas.

Governador do RS e pré-candidato à Presidência
Eduardo Leite

OOOOOOOOOOO

Esportes TOKYO
2020

Onde tem
Brasil nos Jogos

7h19 - Natação - 100m costas – Masculino  

8h45 - Vôlei feminino – Brasil x Coreia do Sul

17h30 - Triatlo - Individual masculino

20h - Skate - Street – Feminino  

20h - Handebol masculino - Brasil x França

21h25 - Taekwondo masculino e feminino

22h - Vôlei de praia - Ana Patrícia e Rebecca

23h40 - Badminton -  Fabiana Silva 

No tatame
Eduardo Katsuhiro é o 

judoca da casa na equipe 
brasileira em Tóquio. 

Fluente em japonês, ele 
viveu no país entre os 3 e 

os 17 anos
Página B1

imunização, famílias 

A pandemia provocou o distanciamento social, 
contudo, o avanço e a celeridade na aplicação de 

imunobiológicos, principalmente em Mato Grosso 
do Sul, que já é considerado o Estado que mais 
vacina a população, as últimas semanas estão 

sendo de reaproximação para aqueles que já com-
pletaram o calendário de imunização com as duas 

doses. Em contrapartida, apesar da esperança e 
da vontade de reencontrar os entes queridos, es-
pecialistas destacam que ainda é preciso manter 

Esportes TOKYO

imunização, famílias 

Esportes

FAMÍLIAFAMÍLIA Imunizada

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  17º        33º
Dourados  16º        35º
Corumbá 20º        37º
Ponta Porã 15º        32º
Três Lagoas 17º        33º

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

Saiba mais sobre o tempo na pág. A5
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Nesses tempos de pandemia, em 
que da noite para o dia perdemos 
parentes e amigos, um dos senti-

mentos que mais afligem as pessoas, além 
da tristeza e dor pelas perdas, é o do arre-
pendimento por não dizerem àqueles entes 
queridos o quanto eles eram importantes 
para  suas vidas.

As pessoas tendem a protelar a tomada 
de decisão de enaltecer os valores do 
próximo, inclusive daqueles que gostam. 
Sentem uma dificuldade enorme de reco-
nhecer e dizer: “Eu te amo”.

Quantos maridos e esposas, pais e fi-
lhos, vivem juntos durante toda uma vida 
e se esquivam de revelar, olho no olho, 
sobre os mais profundos sentimentos 
que nutrem um pelo outro? Muitos deles, 
quando cobrados por terceiros sobre isso, 
respondem com a já famosa frase: “Ora, 
ela sabe que eu a amo”.

A esses que pensam e dizem assim, 
garanto: Não basta! Pois o amor precisa 
ser exercitado com exemplos e ações e 
também com palavras sinceras, sempre. 
Faz muito bem para ambos a revelação 
desse poderoso sentimento que fortalece 
o relacionamento de pais e filhos, marido 
e mulher, namorado e namorada...

O amor fortalece todos aqueles que ma-
nifestam esse sentimento inclusive pela 
própria vida, pois o indivíduo ganha mais 
força e segurança para vencer todo e qual-
quer obstáculo que encontrar no caminho.

O arrependimento, que dá origem ao 
remorso, é real e profundo na vida de 
todos aqueles que se recusam a obedecer 
e explorar os mais nobres sentimentos que 
brotam do segundo grande mandamento 
de Deus, que é o de amar ao próximo como 
a nós mesmos.

Se o Senhor nos ordena que amemos 
até os nossos inimigos, deixando de lado 
toda mágoa, rancor e revolta, é porque Ele 
bem sabe que, como bons juízes que somos 
de nós mesmos, mais cedo ou mais tarde 
seremos cobrados por negligenciarmos a 
esse sagrado e sábio mandamento.

O indivíduo precisa desacelerar sua 
correria cotidiana, normalmente em busca 
de conquistas pessoais e materiais, e re-
fletir sobre tudo isso. Sobre o verdadeiro 
sentido da vida que é a busca do cresci-
mento e do fortalecimento espiritual.

Pois de nada adianta chegar ao fim da 
vida para descobrir que trilhou o mais 
longo e espinhoso caminho que não gerou 
bons frutos.

Quantos de nós já não se lamentou no 
presente, por ações e atitudes que não 
tomou no passado?

Quantos de nós já não fechou os olhos 
para tudo de belo existente à nossa volta 
para se voltar apenas a coisas que sequer 
estão à vista?

Quantos de nós já não olhou para trás 
e viu quantas grandes oportunidades 
perdeu porque não parou, não pensou, 

não refletiu?
Quantos de nós já não se olhou no es-

pelho e descobriu o quanto envelheceu e 
quantos sorrisos e alegria perdeu?

Quantos de nós já não se deu conta 
de que as coisas materiais que juntou ao 
longo da vida não valeram a pena porque 
custaram a negligência de valores verda-
deiros como o acompanhar o crescimento, 
educação e formação de um filho?

        

Essas palavras da letra da música 
Epitáfio (Titãs) são oportunas pela pro-
fundidade de seu significado em relação 
ao arrependimento do ser humano quando 
este não vive intensamente o verdadeiro 
sentido da vida.

Então, caso o amanhã nunca chegue, 
melhor sermos   hoje, autênticos, ho-
nestos, alegres e verdadeiros e nunca 
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Quantos de nós “Devia ter 
amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que queria fazer...”   

OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
 80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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“Abertura exalta a
importância do esporte 
em tempos de pandemia” “Mercado milionário de imóveis aquece

e prevê grande faturamento em 2021”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.” 

Padre Antônio Vieira
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Editorial

Os avós do dia a dia

Caso o amanhã nunca chegue

Gabino Lino

Wilson Aquino

Era uma vez um vovô e uma vovó que 
contavam histórias! Podia começar 
a falar dos avós assim, mas isso já é 

de um passado, não tão distante. Mas, os 
atuais vovôs aparecem com celulares em 
mãos, participando de grupos, pilotando 
motos, academias, barzinhos. Vestuários 
seguindo o contemporâneo de camiseta, 
short, de calça jeans. É raro encontrar 
vovós sentadas em uma cadeira de balaço 
fazendo crochê. Grande parte pratica 
caminhada, academia, vai ao shopping, 
é ligada em redes sociais, vestuários 
que modelam seu corpo. Continuam fre-
quentando salões de belezas e sempre se 
atualizando.  

Mesmo após se aposentar, raramente 
voltam para fixar-se em seus aposentos 
e sim procuram novos desafios. Muitos 
continuam em busca de afazeres, novos em-
pregos, empreendem em sonhos ou projetos 
não realizados ou voltam para sala de aula, 
pois hoje a longevidade dá essas condições. 

Estão chegando no com saúde e a causa são 
os cuidados e a ciência com descobertas de 
remédios para as doenças crônicas.  

Por mais que a vida e a figura dos avós 
tenham mudado com mais ocupações, o 
convívio continua a ser de alto fundamento 
para a família. É na presença deles que 
criam a importância familiar e fortalecem 
os elos que serão o alicerce na vida adulta 
das crianças. Os avós têm por costume 
uma cumplicidade grande com os netos e, 
por isso, até fazem a função de educador 
dos bons costumes, por meio de exemplos 
que o tempo lhes confere.  

Tem, sim, os avós por opção, por faixa 
etária alta, os da mobilidade reduzida...
porém com todas condições fisiológicas, 
mental, com autonomia e liberdade mesmo 
que reduzida, tornam parceiros e inte-
ressantes para os pais nos cuidados dos 
filhos.  Para os caseiros ter função dupla 
de avós e cuidadores com responsabili-
dade e utilitário é de valorização social e 

motivo de viver.  
Portanto, em quaisquer condições que 

se encontram os avós, tê-los e tê-las por 
perto é uma dádiva, onde o amor renasce 
todos os dias!  

Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o envelhecimento popula-
cional é uma conquista e um triunfo da 
humanidade no século 20, ocasionado pelo 
sucesso das políticas de saúde públicas e 
sociais. 

É por isto que a Subsecretaria de Po-
lítica Pública da Pessoa Idosa do Mato 
Grosso do Sul, tem o propósito de reforçar 
o que o governo estadual faz e desenvolve 
em ações que permitam que essa popu-
lação continue envelhecendo com quali-
dade de vida. Neste 26 de julho, Dia dos 
Avós, todos podem se tornar missionários 
da causa, como forma de agradecer o pre-
sente que foi desenhado por um passado 
com histórias de lutas e por quem, muitas 
vezes, hoje, é silenciado.

Jornalista e professor

O autor é titular da Subsecretaria de Políticas 
Públicas para Pessoas Idosas do Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

Depois de longos debates, iniciou-
-se a caminhada para a volta às 
aulas em Mato Grosso do Sul. A 

preocupação com a pandemia fez com 
que os sul-mato-grossenses ficassem 
em casa e as crianças não tivessem 
oportunidade de frequentar as escolas, 
públicas e particulares. O Brasil é um 
dos que mantiveram por mais tempo 
escolas fechadas no mundo. Apenas dez 
estados retomaram atividades em sala 
até julho de 2021.

Agora, reduzido um pouco o temor 
e ampliadas as garantias para que se 
frequente as salas de aula, teremos nos 
próximos dias a chance para que os 
estudantes possam realizar sua grande 

tarefa de estudar. Resolvido o problema 
da autorização legal e institucional 
para que as escolas sejam reabertas, 
é preciso que cada um encontre nas 
suas obrigações e no comportamento 
das suas relações com pais, alunos e 
dirigentes estudantis uma estratégia 
segura. Não é possível que se queira 
somente frequentar as aulas, é neces-
sário que todos estejam preparados 
para protegerem suas vidas. 

A vacinação para o público de 12 a 17 
anos é fundamental após a imunização 
dos grupos prioritários. Neste momento, 
o frequentar as aulas não é uma ativi-
dade preliminar, e sim a satisfação de 
uma sociedade e o cumprimento das 

ações sociais de alunos e pais para que 
se possa ter uma melhor qualidade de 
vida de suas famílias. Em Mato Grosso 
do Sul chegamos a esta conclusão: cabe 
aos municípios a iniciativa das aber-
turas das salas de aula. É preciso nessa 
decisão, também, ter o cuidado neces-
sário com a saúde dos professores. 

Algumas entidades exigem a vaci-
nação dos professores, e o governo pre-
cisa ter cuidado para que aqueles que 
administram as aulas, e tenham contato 
direto com os alunos, possam estar pro-
tegidos. É preciso recomeçar as aulas, 
mas também proteger os professores 
para que eles possam transmitir com 
segurança aos alunos a atenção e a 

dedicação para o aperfeiçoamento das 
suas relações. 

É preciso recomeçar as aulas
É preciso recomeçar as 

aulas, mas também 
proteger os professores 
para que eles possam 

transmitir com segurança 
aos alunos a atenção e

 a dedicação para o 
aperfeiçoamento das 

suas relações. 

deixarmos passar a oportunidade de dizer, 
especialmente aos pais, aos filhos e ao 
cônjuge: Eu Te Amo!



Cadeira única

Mandato
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Apenas uma 
cadeira no 
Congresso estará 
em jogo, o que 
dificulta a vitória

Cotados a disputar vaga ao Senado 
somam mais de dez em MS

Vereador Professor Juari visita 
centro de reabilitação da Apae

Divulgação

Marcos Oliveira/Agência Senado

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

 Governo MS 2022
Ainda com a oficialização dependendo das convenções, as 

legendas partidárias já dispõem de um rol de possíveis pré-
-candidatos ao governo de MS. Como adiantou em primeira 
mão a editoria de Política do JE, entre os prováveis por seus 
respectivos partidos estão: secretário Eduardo Riedel (PSDB), 
juiz Odilon Oliveira (anunciado pelo Podemos), ex-governador 
André Puccinelli (MDB), ex-governador Zeca do PT, senadora 
Soraya Thronicke (PSL), prefeito Marquinhos Trad (PSD) 
anunciado pelo irmão senador Nelsinho Trad (PSD), Ricardo  
Ayache (PSB) cobiçado pelo PDT que terá Ciro Gomes, como 
candidato a presidente. O lançamento dos pré-candidatos não 
significa que disputem o cargo. Entram no jogo político com 
cacife para que seus partidos articulem coalizão e as  alianças  
para o pleito  eleitoral  de 2022.  

Amarelou?
O termo que remete à disputa para governo entre Zeca do PT 

e André Puccinelli, porque o ex-governador teria “amarelado,”  
também pode amarelar alguns prováveis  pré-candidatos . Ou 

por falta de estrutura de seus partidos ou mesmo pelo alto 
custo da campanha, tornando-os candidatos de si mesmo. As 
eleições gerais estão programadas para serem realizadas no 
dia 2 de outubro de 2022. Os eleitores poderão escolher além do 
governador, o presidente da República, seus representantes no 
Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Senado Federal.  
Em Mato Grosso do Sul, as lideranças políticas e partidárias já 
movimentam suas estruturas em busca de avaliarem seus pré-
-candidatos com chances para concorrem na disputa.

Forças Armadas
As urnas eletrônicas, que vêm sendo atacadas por Bolso-

naro, seu Ministro da Defesa e aliados, foram desenvolvidas 
justamente pelas Forças Armadas nos anos 90. Quem já con-
firmou essa história mais de uma vez é o ex-presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), Carlos Velloso. Ele contou que um 
grupo técnico foi formado na década de 1990 para desenvolver 
a urna. O grupo tinha três engenheiros do Inpe, um do Exército, 
um da Aeronáutica, um da Marinha e um do CPqD.

 Semana conturbada
Ameaça de golpe de Estado. A Arena, partido do tempo da 

ditadura, renascendo. Um general demitido do Planalto pela 
imprensa, sem que soubesse. O Brasil viveu essa semana um 
turbilhão – mas as peças extraordinárias se encaixam, e dá 
para compreender. E o próprio presidente Jair Bolsonaro num 
arroubo de sinceridade ao reagir a críticas à nomeação de Ciro 
Nogueira para a Casa Civil explica: “Eu sou do Centrão. Eu fui 
do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL”, 
disse, em entrevista a uma rádio.

República das Bananas
Mas foi na crise pela disputa  do Centrão/Militares, a 

mais contundente declaração foi do vice-presidente Hamilton 
Mourão: “É lógico que vai ter eleição, quem é que vai proibir 
eleição no Brasil, pô? Por favor, gente, nós não somos República 
de banana”.

Andrea Cruz

Em 2022, Mato Grosso do 
Sul tem direito a uma vaga 
no Senado Federal já que ter-
mina o mandato da senadora 
Simone Tebet (MDB). Com 
isso, possíveis candidatos à 
Casa Legislativa já começam a 
emoldurar interesses em par-
tidos do Estado. Por enquanto, 
conversas de bastidores enu-
meram dezenas de possíveis 
postulantes ao cargo. 

A própria Simone já de-
clarou que oficialmente dis-
puta novamente o cargo, mas, 
ao mesmo tempo, aguarda uma 
decisão da cúpula nacional 
do MDB, que vem cogitando 
lançá-la como pré-candidata 
a presidente da República. 
Pelo partido, também existem 
nomes como o de Waldemir 
Moka, que já ocupou o Par-
lamento, e até mesmo do ex-
-ministro Carlos Marun.

Questionado, Marun 
afirmou ao jornal O Estado 
que ainda não sabe se pretende 
disputar cargos políticos ano 
que vem. “Eu ainda não decidi 
se retomo minha vida eleitoral. 
Se a eleição fosse este ano 
certamente não disputaria. Es-
tarei ajudando o André, mas 
não sei se como candidato.”

O Progressistas quer con-
vencer a ministra Tereza Cris-
tina, que está no DEM, a mi-
grar de partido e se lançar ao 
Senado. A ministra já afirmou 
que deseja concorrer ao cargo 
e tem apreço ao presidente re-
gional do Progressistas, o de-
putado Evander Vendramini, 
caso decida migrar para a 
sigla. Outro que pode tentar o 
Senado é o deputado Coronel 
David que está sem partido 
e deve se filiar ao PP caso 
o presidente Jair Bolsonaro 
escolha a sigla. 

Pelo DEM, se houver a 
saída de Tereza um nome 
forte é o do vice-governador 
Murilo Zauith, já que o ex-
-ministro Luiz Henrique Man-
detta é cotado à Presidência 
da República.

O PSDB pode ter a candida-
tura do governador Reinaldo 
Azambuja, que termina o man-
dato e apoia pré-candidatura 
do secretário Eduardo Riedel a 
governo. Azambuja já foi ques-
tionado diversas vezes pela 
imprensa, mas evita confirmar 
se tenta vaga no Congresso 
Nacional. Como o partido é 
grande, dispõe de diversos 
nomes de peso e a escolha 
deve ocorrer mais à frente. 

Pelo PT, o pré-candidato 
também é uma incógnita, 
apesar de haver políticos co-
nhecidos como o deputado 
federal Vander Loubet e o de-
putado estadual Pedro Kemp, 
ou mesmo Zeca do PT. Apesar 
disso, o presidente regional 
do partido, Vladimir Ferreira, 
disse que ainda não há um 
nome disposto ao Senado. 
“Iremos discutir essa questão 
de pré-candidato(a) ao Se-
nado a partir de uma reunião 
que teremos dia 14 de agosto 
no diretório estadual. O certo 
é que iremos apresentar um 
nome ou no máximo a gente 
terá uma candidatura dentro 
do nosso campo [esquerda] 
que venha a apoiar nosso can-
didato a governo do estado. 
Mas não temos ainda uma 
definição.”

Ainda sem partido, o pro-
curador do Ministério Publico 

No mês de julho, o vereador 
Professor Juari teve a satis-
fação de visitar o Centro Es-
pecializado em Reabilitação e 
Oficina Ortopédica da Apae de 
Campo Grande, para conhecer 
as instalações, os serviços pres-
tados e demonstrar seu apoio e 
admiração por esta instituição.

Atuando no Estado de 
Mato Grosso do Sul há mais 
de 50 anos, a Apae vem reali-
zando serviços de excelência 
para pessoas com deficiência, 
promovendo e articulando 
ações de defesa, prevenção, 
orientações e apoio às famí-
lias, direcionadas à melhoria 
da qualidade de vida e à 
construção de uma sociedade 
justa e solidária.

Entre os serviços oferecidos 
pela Apae, destacam-se o CER 
(Centro Especializado em Re-
abilitação) e a Oficina Ortopé-
dica, que oferece serviço espe-
cializado de reabilitação, dis-
pondo de médicos especialistas 
em reabilitação, fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicologia, 
terapia ocupacional, serviço 
social, enfermagem, nutrição, 
técnico em órteses e próteses 

e educador físico.
De acordo com o presidente 

da Apae, Antonio José dos 
Santos Neto, este é o primeiro 
Centro de Reabilitação Pós-
-COVID do Brasil, com várias 
especialidades médicas para 
aqueles que ficaram com se-
quelas, como ostomia, fisio-
terapia, natação, urostomia, 
além de cadeiras de rodas, 
muletas e próteses.

 Ressalta-se que o vereador 
Professor Juari destinou o 
valor de R$ 14.000,00, por meio 
de emendas parlamentares, 
para a Apae, além de ser autor 
do Projeto de Lei nº 10.036/21, 
em tramitação na Casa de 
Leis, que torna obrigatório o 
atendimento prioritário às pes-
soas com sequelas graves em 
razão da infecção pelo vírus 
da COVID-19, nos estabeleci-
mentos públicos e privados do 
município de Campo Grande.

Este é mais um exemplo da 
atuação consciente e compe-
tente do vereador Professor 
Juari, respeitando a ciência, 
defendendo os anseios e 
apoiando sempre a população 
de Campo Grande.

Estadual Sergio Harfouche 
pode disputar o Senado como 
fez em 2018. Ele se saiu bem e 
teve 292.301 votos válidos. O 
promotor ficou conhecido em 
todo o Estado pela defesa dos 
direitos da criança e do adoles-
cente, visando à disciplina na 
escola e na família em âmbito 
educacional. Em 2020, Har-
fouche disputou a Prefeitura 
de Campo Grande. 

Outro nome que pode dis-
putar o Senado é do enge-
nheiro Marcelo Miglioli. Ele 
teve 347.861 votos em 2018, 
quando disputou pelo PSDB. 
Miglioli é conhecido no Estado 
e já foi secretário em duas 
gestões de governadores. Além 
disso, disputou pelo Solidarie-
dade a Prefeitura de Campo 

Grande em 2020.
O presidente da Cassems, 

Ricardo Ayache, que também é 
presidente regional do PSB, já 
deu sinais de que pode tentar 
a vaga durante entrevista há 
alguns meses ao jornal O Es-
tado, porém nada oficial.

Pelo PC do B, o advogado 
Mario Fonseca, que disputou 
em 2018 e chegou a ter 30.619 
votos válidos, é uma opção 
da sigla. O PSOL dispõe de 
nomes como da presidente do 
diretório municipal de Campo 
Grande, Cris Duarte, ou mesmo 
da ativista Agnes Viana. Outro 
partido pequeno, o PV, talvez 
lance Marcelo Bluma.

O Republicanos pode 
tentar engrenar novamente a 
pré-candidatura do vereador 

Gimar da Cruz, que em 2018 
conseguiu alcançar 35.227 
votos. Além dele, o partido 
conta com o nome do depu-
tado estadual Antônio Vaz, 
por exemplo.

O Podemos também vem 
forte com campanha majori-
tária e para cargos federais, 
apesar de não se precipitar e 
indicar pré-candidatos ainda. 
O PSL pode tentar engrenar 
ao cargo o deputado Capitão 
Contar, por exemplo, pois a 
senadora Soraya Thronicke 
projeta concorrer ao governo 
do Estado.

Até 2022 muita coisa 
pode mudar e o cenário ficar 
completamente diferente do 
aguardado e comentado nos 
bastidores. 

Corrida para conquistar 
a única cadeira do 
Senado em 2022 por 
MS garante muita briga

Presidente da 
Apae-CG, Antonio 
José dos Santos Neto 
com Professor Juari
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Infraestrutura

Digital

O principal ponto 
para ingresso  
do presidente  
na sigla está  
em acordos  
nos estados

PP dividido na filiação de Bolsonaro 
e teme impacto sobre alianças

Vereador Victor Rocha articula na 
prefeitura asfalto para Jardim Colúmbia

Crise em Cuba derruba Lula em popularidade; internação impulsiona presidente

Jair Bolsonaro vai 
nomear o senador 

Ciro Nogueira (dir.), 
presidente nacional 
do PP, na Casa Civil

Divulgação

Reprodução

Folhapress

A ida do senador Ciro No-
gueira (PP-PI) para a Casa Civil 
intensificou articulações para a 
eleição de 2022, além de forta-
lecer o “centrão” no governo de 
Jair Bolsonaro. O PP discute a 
filiação do presidente e de mais 
dois ministros, mas o temor de 
colocar alianças regionais em 
risco divide o partido.

Na sexta-feira (23), Bolso-
naro afirmou que busca uma 
sigla para controlar. “Estou ten-
tando um partido que eu possa 
chamar de meu”, afirmou. É 
esse domínio, porém, que pre-
ocupa parte dos líderes do PP, 
sobretudo do Nordeste.

Bolsonaro já foi filiado à 
sigla de 2005 a 2016, quando 
era deputado federal. De 
acordo com relatos de inte-
grantes do PP e de outras 
legendas, Bolsonaro fez uma 
consulta a Ciro Nogueira sobre 
a possibilidade de se filiar há 
cerca de três semanas.

Diante da indicação do 
presidente, o senador decidiu 
fazer uma sondagem informal 
ao partido, no que constatou 
resistências. Um dos prin-
cipais obstáculos, segundo 
aliados, parte do presidente 

Em termos de populari-
dade digital, a última semana 
marcou a alta do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
puxada pela internação hos-
pitalar, e a queda do ex-pre-
sidente Lula (PT), motivada 
por opinião a favor de Cuba.

A evolução dos políticos 
nas redes sociais é medida 
diariamente pela consultoria 
Quaest por meio do Índice de 
Popularidade Digital (IPD).

Em 12 de julho, Bolsonaro 
e Lula tinham IPD na casa 
dos 40 pontos, com 48,38 e 

43,18 respectivamente. No 
dia seguinte, fala do petista 
crítica aos EUA e favorável 
à ditadura cubana derrubou 
seu índice para 29,35. Em 
14 de julho, chegou ao piso: 
27,48.

Nesse mesmo dia, em 
meio a dores e crises de 
soluço, Bolsonaro deu en-
trada no Hospital das Forças 
Armadas, em Brasília, e foi 
transferido para São Paulo. 
Seu IDP subiu a 67,89 e se-
guiu em alta até 73,91 no 
último sábado (17).

No período que vai de maio 
a julho, o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), chegou a ser o mais 
popular entre os presidenci-
áveis por alguns dias, logo 
após ter dito em entrevista à 
TV Globo que é gay, no último 
dia 1º.

Ciro Gomes (PDT) também 
teve período de alta após 
lançar, em 21 de junho, vídeo 
de aceno aos evangélicos, em 
que afirma que a Bíblia e a 
Constituição não são confli-
tantes. De resto, os represen-

tantes da chamada terceira 
via seguem em patamares 
mais baixos nas redes.

A métrica do IPD isola 
o máximo possível o efeito 
do uso de robôs nas redes 
e avalia o desempenho de 
personalidades da política 
nacional nas plataformas Fa-
cebook, Instagram, Twitter, 
YouTube, Wikipedia e Google.

A performance é medida 
em uma escala de 0 a 100, em 
que o maior valor representa 
o máximo de popularidade.

São monitoradas seis di-

mensões nas redes: fama 
(número de seguidores), 
engajamento (comentários 
e curtidas por postagem), 
mobilização (compartilha-
mento das postagens), va-
lência (reações positivas 
e negativas às postagens), 
presença (número de redes 
sociais em que a pessoa está 
ativa) e interesse (volume de 
buscas no Google, YouTube e 
Wikipedia).

Segundo as medições 
mais recentes, Bolsonaro 
se mantém na casa dos 70 

pontos, e Lula, na casa dos 
30.

Na terça (20), o presidente 
marcou 72,34, e Lula, 31,52. 
No segundo escalão, estão 
Ciro com 25,1; José Luiz Da-
tena (PSL) com 22,18; Leite 
com 19,49; João Doria (PSDB) 
com 18,94 e Luiz Henrique 
Mandetta (DEM) com 18,92.

Lula recorreu à violência 
policial contra negros nos Es-
tados Unidos para defender 
a legitimidade do governo 
cubano, alvo de protestos no 
último dia 11. (Folhapress)

A importância das novas 
regras de publicidade 

para a advocacia

Advogado, conselheiro federal da OAB e vice-diretor-geral da Esa Nacional

No último dia 15 de julho, o Conselho Pleno da OAB 
aprovou as novas regras de publicidade para a advocacia 
brasileira, após exaustivos debates que atravessaram os 
últimos dois anos, envolvendo todas as seccionais, encer-
rando assim importante etapa para que possamos entrar 
em sintonia com os novos tempos. 

Temos que reconhecer que o trabalho de nosso 
secretário-geral adjunto e corregedor nacional da OAB, 
advogado Ary Raghiant Neto, coordenador do grupo que 
elaborou a proposta, foi de grande responsabilidade e efici-
ência tendo em vista a multiplicidade de opiniões, conver-
gentes e divergentes sobre o tema. 

Buscou-se de todas as formas preservar as finalidades 
educativas no uso das redes sociais, descaracterizando o 
justo temor de que regras pouco explícitas pudessem levar 
à banalização mercantil da profissão com uso de publici-
dade de caráter duvidoso para a captação de clientela. 

A democracia pressupõe a construção de consensos e 
assim julgamos ter atingido o ponto de maturidade ideal 
para avançarmos com o projeto.

Por isso, debateu-se profundamente a questão do impul-
sionamento de conteúdos jurídicos para se evitar o desbor-
damento  de um instrumento valioso para qualificar e me-
lhorar a prestação de serviços para a sociedade brasileira. 

Temos convicção que estamos seguindo o melhor ca-
minho, aproveitando inclusive a experiência de outros 
países para se evitar erros e aprofundar melhorias que ga-
rantam a credibilidade do uso do sistema, sobretudo para 
a jovem advocacia que necessita ampliar o conhecimento 
público sobre os vários campos do direito. 

Com isso, espera-se a abertura de novos nichos no mer-
cado de trabalho, além da diversificação dos estudos e pes-
quisas que possam gerar resultados positivos na relação 
entre advogados, clientes e Poder Judiciário. 

A sabedoria do projeto aprovado reside em manter equi-
líbrio entre grandes e pequenos escritórios, ampliar a o 
interelacionamento entre membros da advocacia, vedando 
referências a casos concretos, difusão de imagens sobre as 
instalações físicas do ambiente de trabalho e promessas de 
resultados para a clientela. 

A história nos ensina que a introdução de novas tec-
nologias no nosso cotidiano tem o poder de moldar nossa 
relação com o ambiente e com as pessoas. Certamente, 
as novas regras de publicidade por meio da internet e das 
ferramentas do mundo virtual causarão fortes impactos na 
nossa profissão que, como todos sabem, envolve esforço 
intelectual e permanente ampliação do conhecimento. 

Acredito que haverá cada vez mais um pacto colabo-
rativo entre as diversas gerações de advogados, além de 
uma melhoria técnica entre as diversas especialidades do 
direito. 

Estamos começando um processo novo e diferente. A 
Ordem dos Advogados do Brasil deve estar sempre atenta 
às transformações que geram ambientes renovados e maior 
criatividade no exercício da profissão. Sabemos da impor-
tância de preservar a tradição, mas não podemos abrir 
mão da revolução tecnológica pela qual a humanidade está 
atravessando.

Bitto Pereira

Vereador Victor Rocha 
em reunião com 
representantes da 
prefeitura da Capital

Na última terça-feira (20), 
o vereador Victor Rocha se 
reuniu com equipe da infraes-
trutura da Prefeitura de Campo 
Grande, juntamente com o se-
cretário de Governo, Carlos La-
cerda, e representantes da co-
munidade, para debater sobre 
a possibilidade de asfaltar o 
Jardim Colúmbia.

O secretário municipal de 
Obras, Rudi Fiorese, ficou 
encarregado de elaborar um 
projeto de pavimentação as-
fáltica para o bairro. Por sua 
vez, o prefeito Marquinhos 
Trad deve encaminhar o pro-
jeto para o ministro de Infra-
estrutura, Tarcisio de Freitas.

“Nós nos reunimos com a 
prefeitura para pedir apoio 
neste projeto e acreditamos 
que unindo esforços vamos 

conseguir que ele seja priori-
dade no ministério”, destacou 
o vereador.

Também participou da 
reunião o deputado estadual 

Evander Vendramini, se co-
locando à disposição para 
ajudar a resolver essa de-
manda da comunidade e dos 
empresários. O Jardim Co-

lúmbia está localizado na re-
gião norte de Campo Grande, 
próximo do Nova Lima, que 
recebeu asfalto em suas vias e 
mudou a cara da região.

Eleições 2022

da Câmara, deputado Arthur 
Lira (PP-AL).

De acordo com eles, Lira 
avalia que a eventual derrota 
de um candidato do PP no 
pleito presidencial de 2022 
prejudicaria a campanha do 
congressista pela reeleição ao 
comando da Câmara, no início 
de 2023. Neste sentido, Lira 
considera estar mais seguro 
com Bolsonaro concorrendo 
à reeleição por outro partido.

Além do fator Lira, parte da 
bancada do PP teme que a volta 
de Bolsonaro ao partido preju-
dique acordos estaduais que 
estão sendo costurados para 
2022, principalmente no Nor-
deste, e que o mandatário traga 
consigo deputados aliados que 
tentarão disputar espaço com 
nomes consolidados da legenda.

O estado onde o possível 
embarque de Bolsonaro tende 
a criar mais atrito é a Bahia. 
Lá, o vice-governador João 
Leão (PP) é aliado do gover-
nador Rui Costa (PT). A sigla 

conta com quatro deputados 
federais baianos.

O comando do PP baiano 
avalia que a filiação de Bolso-
naro pode prejudicar a aliança 
regional com os petistas. Cená-
rios parecidos ocorrem em ou-
tros diretórios nordestinos do PP.

Um deputado da legenda 
avaliou, sob condição de ano-
nimato, que o eventual in-
gresso de Bolsonaro só poderá 
ocorrer se respeitar os acertos 
locais do PP. Em outras pa-
lavras, o PP não terá como 
mobilizar todos os diretórios 
estaduais no projeto de ree-
leição de Bolsonaro.

Tanto parlamentares do PP 
que apoiam o ingresso de Bol-
sonaro como os que se opõem 
concordam em um ponto: se 
optar pela sigla, o presidente 
terá de se curvar ao comando 
partidário atual.

Além de Ciro Nogueira con-
trolar a estrutura nacional, 
não tendo nenhum interesse 
em ceder poder a Bolsonaro, 

o PP nos estados reúne inte-
resses diversos, e os diretórios 
locais já estão ocupados.

A expectativa é que o par-
tido que acabe recebendo o 
presidente também abrigue de-
putados aliados e os filhos do 
mandatário com mandatos fe-
derais: o senador Flávio Bolso-
naro (Patriota-RJ) e o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Por isso o xadrez regional 
é outro obstáculo para a che-
gada de Bolsonaro. Qualquer 
tentativa do grupo bolsona-
rista de tomar o controle de 
diretórios estaduais encon-
traria forte resistência no PP, 
alertam congressistas.

As disputas internas por 
poder foram as responsáveis 
por fazer naufragar a filiação de 
Bolsonaro ao nanico Patriota. O 
cenário tende a se repetir no PP, 
mas em uma escala muito maior. 
Hoje, o partido tem 41 deputados 
federais, uma das principais 
forças na Câmara. No Senado, 
são sete membros.
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Esperança

Apesar da 
reaproximação, 
momento ainda 
exige cautela e 
prevenção

Vacinação já atinge 30% da população e 
famílias compartilham alegria da imunização

A família da enfermeira 
Helaine Cristina Lobo, 49, é 
grande e muito unida. Ela 
tem cinco filhos, além de 
noras, genros e netos. Para 
a alegria da mãe, todos os 
integrantes acima dos 18 
anos terminaram de ser imu-
nizados contra a COVID-19 
neste mês de julho. Por ser 
profissional de saúde, Helaine 
vacinou logo quando a cam-
panha começou, em janeiro, 
ajudou muitas pessoas que 
precisaram de tratamento por 
conta da doença e, hoje, pode 
respirar aliviada ao ver a fa-
mília protegida contra o novo 
coronavírus.

Helaine viu tantos casos de 
COVID-19 que, em certos mo-
mentos, o medo de perder a fa-
mília tomava conta dela. “Em 
um determinado momento, 
eu meio que surtei. Acordava 
de madrugada, olhava para o 
céu e pensava que todo mundo 
ia morrer, todo planeta Terra 
ia morrer e ficava pensando 
quem ia primeiro. Eu tinha 
muito medo dos meus filhos 
irem primeiro que eu ia, ia 
doer demais. Mas, também, 
tinha medo de ir primeiro do 
que eles, porque sabia que 
eles também iam ficar meio 
perdidos. Ficava aquela inse-
gurança”, desabafou.  

Inseparáveis e com tantas 
incertezas, ela conta que no 
início da pandemia a família 
decidiu que não iria se dis-
tanciar. “No começo ficamos 
bastante receosos e achá-

vamos que a turma toda não 
ia chegar até o fim do ano, 
por isso que resolvemos não 
nos isolar entre nós, a gente 
resolveu curtir o tempo que 
tínhamos juntos”, explicou.

“Continuamos esse con-
vívio. Como moramos um 
perto do outro, continuou 
todo mundo junto, mas se 
cuidando, usando máscara, 
álcool, sem contato com ou-
tras pessoas que não fosse 
ali do meio familiar, entre a 
gente mesmo”, relatou a filha 
de Helaine, Bruna Liane Lobo, 
33, que concluiu o esquema 
vacinal no dia 20 deste mês.

Mesmo que a luta contra 
a COVID-19 ainda não tenha 
acabado e Helaine continue na 
linha de frente, a enfermeira 
comemora ao ver a família 
protegida e completamente 
imunizada. “Olho para o céu e 
agradeço a Deus por ter guar-
dado minha família. Temos 
muita gratidão, tivemos vários 
conhecidos que não tiveram a 
mesma graça”, disse. 

Para a outra filha, Stefani 
Lobo, 31, que recebeu a dose 
de reforço em 10 de julho, 
ver a imunização completa 
renova as esperanças para 
o futuro. “Agora que todos 
tomaram a vacina [da fa-
mília dela], a gente con-
segue ver uma luz no fim do 
túnel, uma esperança de que 
dias melhores virão e que 
muito em breve tudo voltará 
ao normal, ou a um novo 
normal”, finalizou. 

Inseparáveis 

Apesar do avanço da 
vacinação, ainda não é 
o momento para que a 
população tire as máscaras 
e deixe de lado os cuidados 
de prevenção. A previsão 
é de que o Estado seja o 
primeiro no Brasil a atingir 
a imunidade de rebanho, o 
que deve acontecer, segundo 
a SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), até o fim de 
agosto. Mesmo assim, os 
especialistas alertam que 
a vacina protege contra a 
forma grave da doença, mas 

o contágio ainda ocorre. 
“Os cuidados 

devem ser mantidos, 
independentemente de estar 
imunizado ou não. Reuniões 
e festas ainda não são 
recomendadas. A pandemia, 
está presente no país, com 
possibilidade de entrada 
de novas variantes. Neste 
sentido, ao retornar a nossas 
atividades, que seja com 
cautela e biossegurança”, 
reforçou o enfermeiro e 
doutor em infectologia 
Everton Ferreira Lemos. 

Retorno aos encontros exige cuidado
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Valentin Manieri

a nora, Gislayne Capilé, 32. 
Logo depois da esposa, 

Edson se imunizou. Em seguida, 
Gislayne, que estava gestante, 
e por último o marido dela, 
Thiago Capilé, 34, no grupo 
de trabalhadores de educação. 

Com a vacinação de todos, veio 
o alívio, acompanhado de vi-
sitas mais constantes. Mesmo 
assim, a família decidiu que os 
cuidados de prevenção seriam 
mantidos, já que a pandemia 
ainda não acabou. 

cidadES

Família de Edson Capilé 
comemora a chegada 
das doses recheadas 
com amor e esperança

Mariana Ostemberg

O avanço da vacinação contra 
a COVID-19 tem possibilitado a 
reaproximação de famílias em 
Mato Grosso do Sul, e o con-
vívio entre os imunizados, sem 
o constante medo do vírus invi-
sível que tirou a vida de mais de 
8,8 mil pessoas no Estado. Líder 
em aplicação do imunobiológico 
no país, MS atingiu, na semana 
passada, a marca de 30% da 
população com a 2ª dose ou dose 
única. Isso significa que a cada 
dez sul-mato-grossenses, três 
já estão completamente imuni-
zados contra a COVID.

Na família de Edson Capilé, 
63, são quatro pessoas e todas 
estão imunizadas. Junto com a 
proteção, as doses de esperança 
trouxeram também o alívio 
para, finalmente, conseguirem 
encurtar a distância provocada 
pela pandemia. 

A esposa do artesão, Darci 
Irala Capilé, 66, foi a primeira 
a tomar a vacina e completou 
o esquema vacinal em maio. O 
casal mora sozinho, tem um filho 
que é casado e estava sempre 
por perto. Porém, quando co-
meçaram os primeiros casos da 
doença, filho e nora decidiram 
reduzir as visitas.

“A Gi [nora] e o Thiaguinho 
[filho] sempre estavam por perto, 
mas demos uma cortadinha. No 
Natal sempre nos reuníamos, 
mas já não nos reunimos ano 
passado no auge da pandemia, 
o Dia das Mães. Foi chato, sem 
graça, porque dessa vez não 
conseguimos estar juntos”, de-
sabafou Capilé. 

O coração da mãe foi o que 
mais sofreu, mas, preocupada 
com a saúde da família, Darci 
resistiu e sempre seguiu à risca 
as recomendações. “Fica aquela 
saudade de estar juntos, con-
versar no presencial, mas nós 
sabíamos que não podíamos nos 
encontrar”, ressaltou. 

Um período que foi difícil 
para todos eles. “Foi um tempo 
bem complicado, principalmente 
por conta da saudade que eles 
tinham das netas, os almoços de 
domingo passaram a ser apenas 
visitas rápidas, recorríamos ao 
celular e videochamadas para 
não perder o contato”, explicou 
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Educação

COVID-19

Saúde

Segurança será reforçada e o uso de máscaras é obrigatório nas escolas

Com regras ampliadas, mais de 109 
mil alunos voltam às aulas na Capital

Universitários que moram fora de MS 
enxergam “novo normal” mais próximo 

Preocupação com a mãe trouxe Adriano de volta a casa

Preocupação de professores com retorno das aulas presenciais

cidades

Jhefferson Gamarra

Campo Grande abre o 
segundo semestre letivo de 
2021 com as aulas presen-
ciais. Na rede municipal da 
Capital, as escolas reabrem 
para os mais de 109 mil 
alunos matriculados nesta 
segunda-feira (26), pela 
primeira vez, desde março 
de 2020, quando as aulas 
foram suspensas por conta 
da COVID-19.

Passados 16 meses sem 
aulas presenciais, a Semed 
(Secretaria Municipal de 
Educação) preparou uma 
série de orientações para 
pais, alunos, professores 
e demais servidores do 
Ensino Fundamental e da 
Educação Infantil retor-
narem ao “novo normal”.

Na prática, o retorno 
será escalonado, e os 
alunos revezarão as aulas 
presenciais para evitar 
aglomeração nas escolas. 
O escalonamento semanal 
será definido por escola, 
de acordo com as etapas 
de ensino, quantidade 
de alunos e tamanho das 
salas, que terão ocupação 
entre 25% e 50%, conforme 

Clayton Neves

Foram quatro difíceis anos 
de restrições, dores que de-
safiavam e incerteza sobre o 
bem mais valioso que alguém 
pode ter: a vida. Por alguma 
ironia do destino, que nem 
mesmo os médicos souberam 
explicar, Santiago Cuella, de 
28 anos, perdeu a função dos 
rins e teve de entrar para a 
fila de sul-mato-grossenses 
à espera de um transplante 
de órgãos. Em 2021, ele foi o 
primeiro do Estado a realizar 
a cirurgia. 

“Os anos que passei na 
hemodiálise foram difíceis,  
tive de me adaptar a um novo 
estilo de  vida de restrições 
e enjoos. Emagreci uns 15 
quilos e tinha muita dor de 
cabeça e inchaços. O proce-
dimento de hemodiálise era 
difícil cansativo e doloroso”, 
lembra.

Entre idas e vindas sema-
nais ao hospital, o bailarino 
se dividia entre a incerteza 
que maltratava e a espe-
rança, que ganhava força 
com a assistência da família 
e dos amigos que acompa-
nhavam a luta de perto. O 
apoio da mãe, a professora 
Marlene Cuella, foi a prin-
cipal base para atravessar o 
mau momento.

No dia 25 de dezembro de 
2020 após muita insistência 
em viver, veio a ligação que 
trouxe a notícia que ele mais 
esperou em quatro anos. Um 
misto de sensações e alívio 
instantâneo. Do outro lado 
da linha a informação de 
que uma família em Curitiba 
havia autorizado a doação 
do rim que salvaria a vida 
do bailarino. Num avião do 
Corpo de Bombeiros ele voou 
até o Paraná, mas, ao chegar, 
o sonho não se concretizou e, 
por incompatibilidades, ele 
teve de voltar para Campo 
Grande sem a cirurgia que es-
perava. A decisão da família 
salvou outra vida. “Dessa vez 
não deu certo”, comenta.

Com a cirurgia adiada, 
mas sem perder a esperança 
de que sua hora chegaria, ele 
seguiu confiante até o pre-
sente de ano-novo chegar, no 
dia 1° de janeiro de 2021. Com 
novo doador compatível, ele 
voltou a Curitiba e o trans-
plante aconteceu. 

“Quando entrei para o 
transplante estava muito 
feliz e com medo também. 

Sem  saber direito o que 
vinha pela frente, mas muito, 
muito feliz.  A escolha de uma 
família em optar pela doação 
dos órgãos me salvou e me-
lhorou muito a minha qua-
lidade de vida e a de outras 
pessoas também”, pontua.

Segundo dados da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), a fila de pacientes 
que aguardam por um trans-
plante em Mato Grosso do Sul 
é de 401 pessoas; a maioria 
delas à espera de córneas 
e rins. No entanto, a quan-
tidade de transplantes feita 
é muito inferior à necessi-
dade. O último balanço feito 
pela Santa Casa, hospital de 
referência no procedimento, 
mostra que o desempenho 
do Estado ainda tem muito a 
melhorar.  

Em 2020, com a chegada 
da COVID-19, pouco mais 
da metade das doações de 
órgãos aptas em Mato Grosso 
do Sul foi feita. Das 113 
mortes encefálicas regis-
tradas, 67 foram aprovadas 
para a doação e, destas, 34 
foram feitas: captações de 60 
rins, 18 fígados, 5 corações e 
1 pulmão. Já de transplantes 
foram realizados 21 rins e 2 
corações em 2020.

“É superimportante a 
conscientização sobre a do-
ação de órgãos porque ele 
pode ser  enterrado com uma 
pessoa, mas também, pode 
salvar a vida de outra. É 
um ato de solidariedade que 
deveria ser mais praticado e 
que faz a diferença”, avalia 
Santiago. 

Hoje, sete meses após o 
transplante, ele celebra a 
nova oportunidade que teve 
de viver e viver com quali-
dade. “Agora estou bem. Tive 
restrições para me adaptar 
ao novo rim, mas hoje já 
posso comer quase tudo, 
beber água e já não passo 
mal”, comemora.

Rafaela Alves 

Apesar de conviver com 
a pandemia há mais de um 
ano, a COVID-19 ainda é 
uma doença com muitos 
questionamentos. Para uni-
versitários de Mato Grosso 
do Sul que estudam em 
outro estado da Federação, 
ou até mesmo país, como 
Paraguai e Bolívia, apesar 
do receio, já conseguem 
enxergar um “novo normal” 
com o avanço da vacinação.

Para a estudante de Me-
dicina no Paraguai Mar-
cela Martins, 37 anos, o 
começo da pandemia foi 
o mais assustador, isso 
porque a fronteira de Foz 
do Iguaçu com a Ciudad 
del Este, no Paraguai, foi 
fechada e ela não conse-
guia voltar para o Brasil. 

“Na época que estourou 
a COVID-19, eu tinha 
recém-voltado de férias, 
então quando fechou a 
fronteira quem não tinha 
documentação não poderia 
sair, nem pagando o valor 
estabelecido de R$ 220. Es-

Em junho, o presidente 
da ACP (Sindicato Campo-
-Grandense dos Profissionais 
da Educação Pública), Lucílio 
Souza Nobre, demonstrou 
preocupação e defendeu o 
retorno somente após toda a 

comunidade escolar ser va-
cinada, para evitar um novo 
surto da COVID-19.

“Estamos trabalhando in-
tensamente com o objetivo de 
dar continuidade ao aprendi-
zado de nossos alunos, com 

o menor prejuízo possível e, 
principalmente, preservando 
vidas”, afirmou o presidente 
do sindicato.

De acordo com o sindicato, 
a comunidade escolar das 
redes estadual e municipal 

reúne cerca de 200 mil pes-
soas, tais como: equipe ges-
tora, técnicos, professores, 
zeladores, serventes, meren-
deiras, motoristas de trans-
porte escolar, entre outros 
profissionais. 

Alunos com 
comorbidades 
devem retornar com 
declaração médica

Reprodução/Prefeitura 

Já para o estudante 
Adriano Cáceres, 23, também 
de Medicina no Paraguai, mas 
em Pedro Juan Caballero, na 
fronteira com Mato Grosso 
do Sul, a preocupação com 
a mãe era diária, ainda mais 
porque somente no mês pas-
sado voltou a morar com ela 
aqui na Capital. 

“Fiquei bem preocupado, 
a minha preocupação diária 
era minha mãe, eu conver-
sava com ela bastante para 
saber como estava. Ficava 
agoniado, até mesmo porque 
tive alguns parentes que se 
infectaram e infelizmente 
quatro faleceram”, contou. 

Conforme ele, as aulas 

teóricas estavam sendo mi-
nistradas a distância e as 
práticas ficaram suspensas 
até o mês de maio, e com a 
opção de fazê-las no Brasil, 
ele optou por vir ficar próximo 
da mãe. O estudante está fa-
zendo suas aulas práticas no 
município de Terenos. 

“Tivemos a escolha de 

fazer na faculdade mesmo 
por meio de simulação com 
bonecos e utilizando os equi-
pamentos da faculdade ou 
também poderia ser feito no 
Brasil. O avanço da vacinação 
tem me deixado bem mais 
calmo e com a esperança 
de que poderemos voltar ao 
normal”, garantiu. 

Santiago Cuella foi 
transladado pelo Corpo 
de Bombeiros para 
receber o transplante

Arquivo Pessoal

Pandemia desacelera doações e 
401 pessoas aguardam por um 
transplante de órgão no Estado

Arquivo Pessoal

a metragem do espaço, para 
garantir o distanciamento 
necessário.

Na entrada das escolas 
será aferida a temperatura de 
todos, e além disso será obri-
gatório o uso de máscara de 
proteção individual que será 
distribuída pela Semed. La-
vagem das mãos e demais cui-
dados com a higiene pessoal 
e do ambiente também serão 
reforçados nas dependências 
das escolas, além da dispo-
nibilização de álcool gel 70% 
em todos os espaços físicos 
da unidade escolar, especial-
mente em salas de aula e em 
pontos estratégicos, como a 

entrada da escola, refeitórios 
e próximo de bebedouros.

Os horários das entradas 
e saídas, tanto no matutino 
quanto no vespertino, também 
serão diferenciados e determi-
nados por unidade de ensino.

Em locais de Educação In-
fantil de alunos com até 5 
anos, o horário de entrada 
deverá ser às 7h no turno ma-
tutino e às 13h no vespertino. 
O Ensino Fundamental I, com 
alunos do 1° ao 5° ano, deverá 
ser às 7h15 e às 13h15, e o En-
sino Fundamental II, do 6° ao 
9° ano, será às 7h30e às 13h30. 
O horário de saída pode ser 
adaptado para as 10h, para os 

alunos do matutino, e às 16h, 
para os do vespertino.

Para os pais, a determi-
nação é não enviar à escola 
alunos que apresentarem dor 
no corpo, dor de garganta, 
calafrios, coriza, tosse, dor 
abdominal, diarreia, dor no 
peito, manchas pelo corpo ou 
febre acima de 37,5ºC, perda 
de paladar ou do olfato. Além 
disso, os responsáveis devem 
manifestar, por escrito, se o 
aluno frequentará as aulas 
presenciais. O documento 
está disponível nas unidades 
escolares e também no site 
da Secretaria Municipal de 
Educação.

À esquerda, Marcela 
Martins com a família. 

À direita, Adriano 
Cáceres com a mãe.

Igor Ribeiro optou por 
voltar para Campo 

Grande e ficar ao lado 
da mãe, Maria Nair.

Fotos: Arquivo Pessoal

tava desesperada”, explicou.
Hoje, depois de ficar de 

março de 2020 até janeiro 
deste ano com a família, pai, 
mãe e filho, a estudante já 
está, praticamente, de volta 
à rotina, mas agora morando 
do lado brasileiro, em Foz do 
Iguaçu. 

“Hoje os alunos do quinto e 
sexto ano já estão sendo vaci-
nados no Paraguai. Acredito 
que em breve as aulas práticas 
também voltem a ser presen-
ciais”, afirmou. 

Doses de esperança 
Igor Ribeiro Carvalho, 23, 

faz faculdade de Medicina em 
São Paulo, na cidade de São 
Caetano do Sul. Ele decidiu 
voltar para a Capital, onde 
passou sete meses do ano 
passado com a família, por 
conta da pandemia. 

“No começo da pan-
demia mais parecia uma 
pequena inconveniência 
do que algo propriamente 
ruim. Mas conforme o tempo 
foi passando, começaram 

a surgir mais problemas e 
foi quando decidi voltar”,  
explicou.

A mãe do Igor, Maria Nair 
de Carvalho da Silva, 48, téc-
nica de eletroencefalograma, 
afirmou que ficou bastante 
preocupada com o filho. “No 
começo fiquei bastante pre-
ocupada, mas dava força 
para dar continuidade aos 
estudos”, frisou. 

Com o novo cenário, Igor já 
consegue enxergar um futuro 
melhor com a vacinação. 
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Negócios

Safrinha

Lojistas de 
MS dizem que 
vendas estão 
aquecidas até 
para junho do 
ano que vem

ECONOMIA

Flávio Veras

Um dos maiores termôme-
tros do agronegócio, o comércio 
de vendas de suplementos e 
máquinas agrícolas avançou 
neste ano, apesar da crise fi-
nanceira mundial.  De acordo 
com a Câmara Setorial de 
Máquinas e Implementos 
Agrícolas (CSMIA), da Asso-
ciação Brasileira da Indústria 
de Máquinas e Implementos 
(Abimaq), a alta demanda im-
pulsionada pela rentabilidade 
das commodities deve levar o 
setor de máquinas agrícolas a 
ter um aumento real de 30% no 
ano e fechar com o recorde de 
R$ 33 bilhões de faturamento.

Ainda de acordo com dados 
do levantamento, só no primeiro 
quadrimestre do ano, a alta de 
faturamento foi de 63% nas 
revendas do setor. 

Em Campo Grande esses 
números são refletidos pelos 
revendedores desses produtos. 
O gerente comercial de uma 
dessas revendas de tratores 
e implementos, Fernando Ber-
nardi, revelou ao jornal O Es-
tado que o agronegócio não 
sentiu os efeitos do estresse 
mundial causado pela pandemia 
no mercado. “Pelo contrário, 
nossas vendas alavancaram 
em 2020, auge da pandemia, 
e permanecem em alta neste 
ano. O agronegócio sempre foi 
um dos rotores positivos da 
balança comercial brasileira e, 
durante a crise sanitária, não 
foi diferente”, explicou. 

Rosana Siqueira

Mesmo após as geadas 
intensas que derrubaram a 
produção do milho safrinha 
em pelo menos 30% na safra, 
a colheita do que restou da la-
vouras já começou no Estado 
e deve se intensificar a partir 
desta semana. 

A afirmação é do presi-
dente do Sindicato Rural do 
Município, Fábio Olegario Ca-
minha, que destacou que os 
produtores ainda notam alta 
umidade nas espigas e devem 
esperar o teor baixar para 
entrar com as máquinas.  

“A safrinha de milho so-
freu desde o início do plantio, 
feito atrasado em cerca de 
15 dias, e no final de junho, 
uma geada severa atingiu 
os campos. Isso derrubou 
uma produtividade média 
que costumava ser 90 a 100 
sacas por hectare para cerca 
de 52”, disse.

O presidente do Sindicato 
aponta que os produtores 
que plantaram com maior 
atraso foram mais afetados 
pela geada e terão dificul-
dade de cumprir os contratos 
feiros antecipadamente, com-
prometendo entre 50% e 60% 
do potencial produtivo.  (com 
Notícias Agrícolas)

Com encomendas até 2022, venda de 
máquinas agrícolas deve crescer 30%

Esse panorama positivo é 
confirmado por Mário Garcia, 
gerente comercial de outra 
loja. Ele afirmou que hoje 
a revendedora na qual ele 
trabalha tem encomendas de 
itens até para 2022. Os mo-
tivos, segundo ele, são a capa-
cidade de investimentos dos 

produtores rurais, as safras 
recordes – que o país vem ob-
tendo nos últimos anos – e a 
valorização das commodities 
provocada pela alta do dólar 
no mercado mundial. 

“Os produtores estão am-
pliando suas áreas plantadas 
e, para fazer uma colheita 

mais ágil, tem de investir em 
máquinas e implementos agrí-
colas. Por exemplo, eu tenho 
encomenda aqui na loja de 
autopropelidos (máquinas que 
fazem a pulverização de agro-
tóxicos) para junho do ano que 
vem. Ou seja, o mercado que já 
está aquecido, tende a conti-
nuar da mesma forma no ano 
que vem”, analisou o gerente.

Peças de reposição
O mercado também vem 

sendo vantajoso para quem 
vende peças de reposição para 
implementos e máquinas agrí-
colas. Mário Garcia, também 
revendedor desse ramo de 
atividade na Capital, explicou 
que a demanda chega a ser 

tão elevada, que está difícil até 
para abastecer seus estoques. 

“A procura para esse tipo 
de produto é muito grande em 
minha loja. Por exemplo, disco 
de arado, antes eu tinha um 
estoque com 3 mil, agora o que 
me chega do fornecedor já é 
vendido. Mesmo quando estou 
com algum produto em falta na 
loja, meus clientes preferem 
encomendar, ao invés de se ar-
riscar a ir em outro comércio 
a não achá-lo”, revelou.

Preço elevado
A alta demanda por esses 

produtos fez com que os 
preços disparassem. “Tenho 
produtos aqui na loja que já 
tiveram reajuste que variam 

Colheita do milho 
deve ganhar ritmo 
nesta semana

O agronegócio 
sempre foi uma das 
engrenagens positivas 
da balança comercial 
brasileira e, durante a 
crise sanitária, não foi 
diferente
Fernando Bernardi, gerente comercial da Comak Tratores 

de 400% a 800%. O preço está 
muito elevado e meu cliente 
se assusta, às vezes. Porém, 
ele sabe como está o mercado 
e isso é consequência da alta 
produção e valorização dos 
produtos agrícolas brasileiros. 
Ele, como outros colegas do 
campo, precisam investir e 
isso gera uma alta procura 
pelo produto e elevação dos 
valores”, explicou.

Plano Safra
O anúncio do governo fe-

deral da liberação dos re-
cursos do Plano Safra 2021-
2022, que contará com R$ 
251,2 bilhões em crédito, é 
comemorado pelas revendas 
de implementos e máquinas 
agrícolas. Segundo o governo 
de Mato Grosso do Sul, do total 
de recursos, R$ 10,3 bilhões 
serão destinados ao Estado. 

O montante é o maior da 
história no Brasil e, conse-
quentemente, para o setor 
do agronegócio sul-mato-
-grossense. 

A superintendência re-
gional do Banco do Brasil 
anunciou que, além da re-
dução de taxas de juros em 
todas as linhas de crédito, há 
o montante de recursos dispo-
níveis para financiamento do 
setor rural, 12,5% a mais em 
relação ao ano anterior, no 
qual foi de R$ 7,68 bilhões. 
Os financiamentos podem ser 
contratados desde 1º de julho 
deste ano e vão até 30 de 
junho de 2022.

“Apesar do anúncio do 
governo, os recursos ainda 
não chegaram para os produ-
tores. Porém, estamos fazendo 
todo o trabalho de abertura 
de linha de crédito para nos 
anteciparmos e assim que a 
instituição financeira aprovar, 
já finalizamos todo o proce-
dimento para realizarmos as 
vendas. Portanto, esperamos 
que os nossos números possam 
crescer ainda mais”, finalizou 
Fernando Bernardi.
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“O país precisa 
de um governo 
que devolva o 

equilíbrio à 
sociedade”

Governador do RS pretende ser o mais jovem 
a disputar Presidência da República

Andrea Cruz e Alberto Gonçalves

Do PSDB, Eduardo Leite é o go-
vernador do Estado do Rio Grande 
do Sul, eleito com 3.128.317 votos – 
53,62% dos votos válidos nas eleições 
de 2018. Nascido em Pelotas, em 10 de 
março de 1985, tem mandato até 2022. 
Chegou ao Palácio Piratini aos 33 anos 
e é o governador mais jovem do Brasil. 
Leite é um dos quatro nomes fortes 
do PSDB e pode vir a ser o candidato 
oficial a disputar a Presidência em 
2022. O jornal O Estado inicia série 
de entrevistas com os pré-candidatos 
a presidente da República

Apesar da idade, Leite foi prefeito 
de Pelotas entre 2013 e 2016, após 
receber 110 mil votos. Antes disso, 
foi secretário municipal, vereador e 
presidente da Câmara Municipal na 
mesma cidade.

Leite assumiu ser gay há poucos 
dias e disse que não existe divisão 
dentro do partido mesmo disputando 
prévia com o governador de São 
Paulo, João Doria. 

Ele tem visão moderna de gestão 
e também é contra a reeleição e, por 
isso, terminou o mandato de prefeito 
com 87% de aprovação e posterior-
mente indicou como candidata a vice-
-prefeita, Paula Mascarenhas, que foi 
eleita com 112 mil votos.

Eduardo Leite foi escolhido pela 
revista americana “Americas Quar-
terly” como um dos cinco políticos 
mais promissores da América La-
tina, entre os nomes com menos de 
40 anos de idade. Estudou políticas 
públicas na Columbia University, 
em Nova York, EUA, e cursa mes-
trado em Gestão Pública na Fun-
dação Getulio Vargas.

O Estado: Governador, você se apresenta 
para a disputa da prévia do PSDB em que 
concorre como candidato à Presidência da 
República. Como deverá ser sua conduta para 
conseguir ser o escolhido do partido?

Eduardo Leite: A minha conduta é, e será, 
a mesma que sempre adotei ao longo da minha 
trajetória política, prezando pelo diálogo e pelo 
respeito. Recebi um chamado por parte de colegas 
de partido, principalmente pelo destaque que o 
nosso governo vem obtendo, e estou colocando o 
meu nome à disposição para ajudar a construir 
uma alternativa para o Brasil. Entendo que o país 
precisa de um governo que devolva o equilíbrio 
à sociedade. Quero um país em que possamos 
discutir ideias, maneiras de avançar, de construir, 
e não um país que se prenda a discursos de ódio 
e que debata pessoas, em vez de ideias. Não me 
falta energia nem apetite para, se o partido assim 
decidir, ser o representante desse projeto. 

O Estado: A disputa está acirrando entre 
você e o governador de São Paulo, Doria. A 
partir disso, como será a estratégia?

Eduardo Leite: O PSDB tem quatro pré-can-
didatos até o momento, e todos merecem o nosso 
respeito. O governador João Doria é um quadro 
importante do partido, assim como o senador 
Tasso Jereissati e o ex-prefeito Arthur Virgílio. 
Em termos administrativos, temos muito mais 
ideias convergentes que divergentes entre nós. 
O que o partido vai decidir é qual estilo de fazer 
política tem mais chances de vencer a eleição. 
Neste sentido, temos algumas diferenças, mas 
esta é uma discussão que cabe ao partido.

O Estado: Você é visto como a juventude 
nesta disputa. Até que ponto isso pode lhe 
favorecer?

Eduardo Leite: Sempre fiz política sem valo-
rizar a questão da idade. Não acho que a juven-
tude possa me favorecer de maneira automática, 
assim como a idade avançada também não é um 
fator decisivo para que um candidato A ou B faça 
sentido na política. O que importa são as ideias, 
as posturas, a forma como se enxerga a função 
pública. Tenho 36 anos, fui prefeito da minha 
cidade aos 27, governador aos 33. Sei que sou 
jovem, que posso me conectar com este público. 
Quero me ligar aos jovens de outra maneira. Por 
exemplo, não consigo me conformar que a metade 
dos jovens quer sair do nosso país. Quero resgatar 
a esperança deles, mas sem descuidar do conforto 
aos mais velhos. 

O Estado: Um dos pontos que podem ser 
negativos é em relação ao apoio que o senhor 
teria dado no passado a Bolsonaro. Isso pre-
ocupa?

Eduardo Leite: Votei em Bolsonaro, em função 
de um contexto específico da polarizada eleição 
de 2018. Não podemos nos esquecer de que era 
uma escolha difícil: tínhamos como alternativa a 
Bolsonaro um projeto do PT, que fez um governo 

marcado por escândalos de corrupção, por um 
péssimo desempenho econômico e pelo aumento 
do número de desempregados. A coligação de 
partidos que eu liderava no Rio Grande do Sul 
debateu intensamente aquele voto, e não foi um 
caminho fácil. Também precisa ficar claro o se-
guinte: votar é diferente de apoiar. Apoio eu não 
dei. Não fiz campanha casada com Bolsonaro, não 
misturei o meu nome a ele. Quando anunciamos a 
decisão, também apresentamos restrições e criti-
camos posturas do presidente no passado, as po-
sições insensatas dele em relação a uma série de 
pautas, comportamentos que se revelaram ainda 
piores no exercício da Presidência da República. 
Votar em Bolsonaro em 2018 foi um erro. Errei, 
como milhões de brasileiros erraram. Mas tenho 
certeza de que vamos corrigir esse erro em 2022.

O Estado: Recentemente em entrevista o 
senhor assumiu a homossexualidade e virou 
um destaque nacional. Pode se tornar uma 
questão aliada na disputa presidencial?

Eduardo Leite: Como disse na entrevista 
ao Pedro Bial, era uma questão de integridade, 
de poder me apresentar por inteiro às pessoas. 
Era o momento de falar, assim como em outros 
momentos da vida encarei o tema como um não 
assunto. Agora, não existe nenhum cálculo do 
ponto de vista político-eleitoral, até porque os 
efeitos são imprevisíveis. Pode ter me conectado 
a uma parcela da população que se identifica ou 
tem esperança de que a política possa ser vivida 
com mais transparência e sinceridade, mas não 
podemos esquecer de que o nosso país é conser-
vador. Tenha efeito positivo ou negativo, é o que 
sou, do jeito que sou, apresentado como sou. Se 
a população entender que eu posso apresentar 
um caminho, tem de ser na minha integralidade, 
sem esconder nada. 

O Estado: Muito tem se falado que vaci-
nação deverá ser o grande mote das campa-
nhas. O Rio Grande do Sul, juntamente com 
Mato Grosso do Sul e São Paulo, é um estado 
que mais tem vacinado; o senhor pretende 
usar esse fato?

Eduardo Leite: Vacinação não é motivo de 
cálculo político ou ideológico, é uma questão 
de saúde pública. As vacinas precisam sair dos 
discursos, das bravatas e das teses nas redes 
sociais, e irem para o braço da população. O ritmo 
da vacinação no Rio Grande do Sul é garantido 
pela agilidade do nosso governo em distribuir as 
doses e pela eficiência das nossas 497 prefeituras 
em aplicá-las, sem esquecer do fluxo de abaste-
cimento, que é garantido pelo governo federal 
depois de muito relutar. Claro que a forma como 
os gestores públicos atuaram na pandemia será 
avaliada na eleição de 2022. Houve quem brigou 
com a ciência, com as vacinas, com as autoridades 
locais, sejam os governadores ou prefeitos. A po-
pulação saberá observar quem trabalhou contra 
o vírus e quem se aliou ao vírus. Nos momentos 
de crise, o governante não pode se esconder, nem 

incendiar a discórdia. Na pandemia, tínhamos um 
inimigo em comum, o vírus, e Bolsonaro aliou-se 
a ele, liderando o país ao contrário

O Estado: A polarização entre Bolsonaro e 
Lula, o senhor podendo ser uma terceira via, 
poderá conquistar eleitores indecisos?

Eduardo Leite: Sinto que existe um espaço 
para uma candidatura ponderada, que não ali-
mente a polarização e apresente um plano lógico 
de desenvolvimento para o país. Uma candidatura 
que não seja apenas busca pelo poder de um 
grupo, mas que toque as pessoas, que ofereça 
uma perspectiva. Vou trabalhar para que o meu 
partido tenha um nome com potencial de resgatar 
a confiança na política e desfazer a noção de que 
a direita é eficiente e apenas a esquerda tem 
sensibilidade social. O Brasil precisa de um centro 
que concilie eficiência da máquina pública com 
proteção social e respeito à diversidade.

O Estado: Os presidenciáveis do PSDB 
antes das prévias devem viajar a vários es-
tados; o senhor virá a Mato Grosso do Sul?

Eduardo Leite: A minha agenda como can-
didato nas prévias do PSDB ainda está sendo 
construída, mas certamente estarei com os meus 
amigos de Mato Grosso do Sul, conversando 
sobre alternativas e o perfil para representar 
a nossa sigla em 2022. Mato Grosso do Sul tem 
um governador tucano, o Reinaldo Azambuja, 
que faz um ótimo trabalho. Na “Corrida do Bem” 
para ver quem vacina mais rápido, como costumo 
dizer, estamos tentando alcançar MS, que lidera 
na aplicação da segunda dose da vacina, e está 
difícil! A gestão do governador na distribuição e 
aplicação da vacina é um exemplo para todos os 
estados, e isso precisa ser reconhecido e saudado. 
A representação do PSDB de Mato Grosso do 
Sul na Câmara dos Deputados também é muito 
importante, com os colegas Beto Pereira, Bia 
Cavassa e Rose Modesto. Em breve estarei em 
Campo Grande para conversar com todos, os 
nossos deputados estaduais, prefeitos e verea-
dores. Será um prazer.

O Estado: Qual a expectativa que o senhor 
tem em relação a MS, que atualmente tem um 
governo do mesmo partido e tem se destacado 
entre outros estados na questão econômica e 
também da pandemia? Além de ser destaque 
na política recentemente com alguns prota-
gonistas.

Eduardo Leite: O Rio Grande do Sul tem 
relação histórica com Mato Grosso do Sul, incre-
mentada pelas dinâmicas do Codesul. Compar-
tilhamos cultura e temos atividades econômicas 
em sintonia. O DNA é comum, na forma como 
lidamos com a terra, com alguns costumes. Neste 
momento, as nossas gestões do PSDB, nos dois 
estados, apesar das dificuldades, sinalizam ao 
Brasil que o jeito tucano de governar é capaz de 
combinar eficiência administrativa e resposta a 
demandas da população.

Quero um país em que 
possamos discutir ideias, 

maneiras de avançar, 
de construir, e não um 
país que se prenda a 

discursos de ódio

Sempre fiz política 
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acho que a juventude 
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um espaço para 
uma candidatura 
ponderada, que 
não alimente a 

polarização

Apoio eu não dei. 
Não fiz campanha 

casada com 
Bolsonaro, não 
misturei o meu 

nome a ele

“O país precisa “O país precisa 
de um governo de um governo 
que devolva o que devolva o 

de Pelotas entre 2013 e 2016, após 
receber 110 mil votos. Antes disso, 
foi secretário municipal, vereador e 
presidente da Câmara Municipal na 
mesma cidade.Governador do RS e pré-candidato à Presidência
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“O país precisa 
de um governo 
que devolva o 

equilíbrio à 
sociedade”

Governador do RS pretende ser o mais jovem 
a disputar Presidência da República

Andrea Cruz e Alberto Gonçalves

Do PSDB, Eduardo Leite é o go-
vernador do Estado do Rio Grande 
do Sul, eleito com 3.128.317 votos – 
53,62% dos votos válidos nas eleições 
de 2018. Nascido em Pelotas, em 10 de 
março de 1985, tem mandato até 2022. 
Chegou ao Palácio Piratini aos 33 anos 
e é o governador mais jovem do Brasil. 
Leite é um dos quatro nomes fortes 
do PSDB e pode vir a ser o candidato 
oficial a disputar a Presidência em 
2022. O jornal O Estado inicia série 
de entrevistas com os pré-candidatos 
a presidente da República

Apesar da idade, Leite foi prefeito 
de Pelotas entre 2013 e 2016, após 
receber 110 mil votos. Antes disso, 
foi secretário municipal, vereador e 
presidente da Câmara Municipal na 
mesma cidade.

Leite assumiu ser gay há poucos 
dias e disse que não existe divisão 
dentro do partido mesmo disputando 
prévia com o governador de São 
Paulo, João Doria. 

Ele tem visão moderna de gestão 
e também é contra a reeleição e, por 
isso, terminou o mandato de prefeito 
com 87% de aprovação e posterior-
mente indicou como candidata a vice-
-prefeita, Paula Mascarenhas, que foi 
eleita com 112 mil votos.

Eduardo Leite foi escolhido pela 
revista americana “Americas Quar-
terly” como um dos cinco políticos 
mais promissores da América La-
tina, entre os nomes com menos de 
40 anos de idade. Estudou políticas 
públicas na Columbia University, 
em Nova York, EUA, e cursa mes-
trado em Gestão Pública na Fun-
dação Getulio Vargas.

O Estado: Governador, você se apresenta 
para a disputa da prévia do PSDB em que 
concorre como candidato à Presidência da 
República. Como deverá ser sua conduta para 
conseguir ser o escolhido do partido?

Eduardo Leite: A minha conduta é, e será, 
a mesma que sempre adotei ao longo da minha 
trajetória política, prezando pelo diálogo e pelo 
respeito. Recebi um chamado por parte de colegas 
de partido, principalmente pelo destaque que o 
nosso governo vem obtendo, e estou colocando o 
meu nome à disposição para ajudar a construir 
uma alternativa para o Brasil. Entendo que o país 
precisa de um governo que devolva o equilíbrio 
à sociedade. Quero um país em que possamos 
discutir ideias, maneiras de avançar, de construir, 
e não um país que se prenda a discursos de ódio 
e que debata pessoas, em vez de ideias. Não me 
falta energia nem apetite para, se o partido assim 
decidir, ser o representante desse projeto. 

O Estado: A disputa está acirrando entre 
você e o governador de São Paulo, Doria. A 
partir disso, como será a estratégia?

Eduardo Leite: O PSDB tem quatro pré-can-
didatos até o momento, e todos merecem o nosso 
respeito. O governador João Doria é um quadro 
importante do partido, assim como o senador 
Tasso Jereissati e o ex-prefeito Arthur Virgílio. 
Em termos administrativos, temos muito mais 
ideias convergentes que divergentes entre nós. 
O que o partido vai decidir é qual estilo de fazer 
política tem mais chances de vencer a eleição. 
Neste sentido, temos algumas diferenças, mas 
esta é uma discussão que cabe ao partido.

O Estado: Você é visto como a juventude 
nesta disputa. Até que ponto isso pode lhe 
favorecer?

Eduardo Leite: Sempre fiz política sem valo-
rizar a questão da idade. Não acho que a juven-
tude possa me favorecer de maneira automática, 
assim como a idade avançada também não é um 
fator decisivo para que um candidato A ou B faça 
sentido na política. O que importa são as ideias, 
as posturas, a forma como se enxerga a função 
pública. Tenho 36 anos, fui prefeito da minha 
cidade aos 27, governador aos 33. Sei que sou 
jovem, que posso me conectar com este público. 
Quero me ligar aos jovens de outra maneira. Por 
exemplo, não consigo me conformar que a metade 
dos jovens quer sair do nosso país. Quero resgatar 
a esperança deles, mas sem descuidar do conforto 
aos mais velhos. 

O Estado: Um dos pontos que podem ser 
negativos é em relação ao apoio que o senhor 
teria dado no passado a Bolsonaro. Isso pre-
ocupa?

Eduardo Leite: Votei em Bolsonaro, em função 
de um contexto específico da polarizada eleição 
de 2018. Não podemos nos esquecer de que era 
uma escolha difícil: tínhamos como alternativa a 
Bolsonaro um projeto do PT, que fez um governo 

marcado por escândalos de corrupção, por um 
péssimo desempenho econômico e pelo aumento 
do número de desempregados. A coligação de 
partidos que eu liderava no Rio Grande do Sul 
debateu intensamente aquele voto, e não foi um 
caminho fácil. Também precisa ficar claro o se-
guinte: votar é diferente de apoiar. Apoio eu não 
dei. Não fiz campanha casada com Bolsonaro, não 
misturei o meu nome a ele. Quando anunciamos a 
decisão, também apresentamos restrições e criti-
camos posturas do presidente no passado, as po-
sições insensatas dele em relação a uma série de 
pautas, comportamentos que se revelaram ainda 
piores no exercício da Presidência da República. 
Votar em Bolsonaro em 2018 foi um erro. Errei, 
como milhões de brasileiros erraram. Mas tenho 
certeza de que vamos corrigir esse erro em 2022.

O Estado: Recentemente em entrevista o 
senhor assumiu a homossexualidade e virou 
um destaque nacional. Pode se tornar uma 
questão aliada na disputa presidencial?

Eduardo Leite: Como disse na entrevista 
ao Pedro Bial, era uma questão de integridade, 
de poder me apresentar por inteiro às pessoas. 
Era o momento de falar, assim como em outros 
momentos da vida encarei o tema como um não 
assunto. Agora, não existe nenhum cálculo do 
ponto de vista político-eleitoral, até porque os 
efeitos são imprevisíveis. Pode ter me conectado 
a uma parcela da população que se identifica ou 
tem esperança de que a política possa ser vivida 
com mais transparência e sinceridade, mas não 
podemos esquecer de que o nosso país é conser-
vador. Tenha efeito positivo ou negativo, é o que 
sou, do jeito que sou, apresentado como sou. Se 
a população entender que eu posso apresentar 
um caminho, tem de ser na minha integralidade, 
sem esconder nada. 

O Estado: Muito tem se falado que vaci-
nação deverá ser o grande mote das campa-
nhas. O Rio Grande do Sul, juntamente com 
Mato Grosso do Sul e São Paulo, é um estado 
que mais tem vacinado; o senhor pretende 
usar esse fato?

Eduardo Leite: Vacinação não é motivo de 
cálculo político ou ideológico, é uma questão 
de saúde pública. As vacinas precisam sair dos 
discursos, das bravatas e das teses nas redes 
sociais, e irem para o braço da população. O ritmo 
da vacinação no Rio Grande do Sul é garantido 
pela agilidade do nosso governo em distribuir as 
doses e pela eficiência das nossas 497 prefeituras 
em aplicá-las, sem esquecer do fluxo de abaste-
cimento, que é garantido pelo governo federal 
depois de muito relutar. Claro que a forma como 
os gestores públicos atuaram na pandemia será 
avaliada na eleição de 2022. Houve quem brigou 
com a ciência, com as vacinas, com as autoridades 
locais, sejam os governadores ou prefeitos. A po-
pulação saberá observar quem trabalhou contra 
o vírus e quem se aliou ao vírus. Nos momentos 
de crise, o governante não pode se esconder, nem 

incendiar a discórdia. Na pandemia, tínhamos um 
inimigo em comum, o vírus, e Bolsonaro aliou-se 
a ele, liderando o país ao contrário

O Estado: A polarização entre Bolsonaro e 
Lula, o senhor podendo ser uma terceira via, 
poderá conquistar eleitores indecisos?

Eduardo Leite: Sinto que existe um espaço 
para uma candidatura ponderada, que não ali-
mente a polarização e apresente um plano lógico 
de desenvolvimento para o país. Uma candidatura 
que não seja apenas busca pelo poder de um 
grupo, mas que toque as pessoas, que ofereça 
uma perspectiva. Vou trabalhar para que o meu 
partido tenha um nome com potencial de resgatar 
a confiança na política e desfazer a noção de que 
a direita é eficiente e apenas a esquerda tem 
sensibilidade social. O Brasil precisa de um centro 
que concilie eficiência da máquina pública com 
proteção social e respeito à diversidade.

O Estado: Os presidenciáveis do PSDB 
antes das prévias devem viajar a vários es-
tados; o senhor virá a Mato Grosso do Sul?

Eduardo Leite: A minha agenda como can-
didato nas prévias do PSDB ainda está sendo 
construída, mas certamente estarei com os meus 
amigos de Mato Grosso do Sul, conversando 
sobre alternativas e o perfil para representar 
a nossa sigla em 2022. Mato Grosso do Sul tem 
um governador tucano, o Reinaldo Azambuja, 
que faz um ótimo trabalho. Na “Corrida do Bem” 
para ver quem vacina mais rápido, como costumo 
dizer, estamos tentando alcançar MS, que lidera 
na aplicação da segunda dose da vacina, e está 
difícil! A gestão do governador na distribuição e 
aplicação da vacina é um exemplo para todos os 
estados, e isso precisa ser reconhecido e saudado. 
A representação do PSDB de Mato Grosso do 
Sul na Câmara dos Deputados também é muito 
importante, com os colegas Beto Pereira, Bia 
Cavassa e Rose Modesto. Em breve estarei em 
Campo Grande para conversar com todos, os 
nossos deputados estaduais, prefeitos e verea-
dores. Será um prazer.

O Estado: Qual a expectativa que o senhor 
tem em relação a MS, que atualmente tem um 
governo do mesmo partido e tem se destacado 
entre outros estados na questão econômica e 
também da pandemia? Além de ser destaque 
na política recentemente com alguns prota-
gonistas.

Eduardo Leite: O Rio Grande do Sul tem 
relação histórica com Mato Grosso do Sul, incre-
mentada pelas dinâmicas do Codesul. Compar-
tilhamos cultura e temos atividades econômicas 
em sintonia. O DNA é comum, na forma como 
lidamos com a terra, com alguns costumes. Neste 
momento, as nossas gestões do PSDB, nos dois 
estados, apesar das dificuldades, sinalizam ao 
Brasil que o jeito tucano de governar é capaz de 
combinar eficiência administrativa e resposta a 
demandas da população.

Quero um país em que 
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“O país precisa “O país precisa 
de um governo de um governo 
que devolva o que devolva o 

de Pelotas entre 2013 e 2016, após 
receber 110 mil votos. Antes disso, 
foi secretário municipal, vereador e 
presidente da Câmara Municipal na 
mesma cidade.Governador do RS e pré-candidato à Presidência
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Volta por cima
Pugilista Jucielen Romeu 
saiu da periferia de Rio 
Claro-SP e desfrutará de 
sua primeira experiência 

olímpica

NA LUTALUTA
    B1Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 25 e 26 de julho de 2021

Esportes

TOKYO
2020

Esporte ajudou Jucielen 
a se perceber como 
mulher negra de periferia

Adaptado 
Nascido no Japão, fi lho 

de imigrantes brasileiros,  
judoca Eduardo Yudi vai 
lutar em “casa” nestes 

Jogos Olímpicos

A agenda brasileira DOMINGO:

SEGUNDA-FEIRA 26/7

TERÇA-FEIRA 27/7

0h02
Taekwondo - Até 68 
kg - Edival Marques x 
Hakan Recber

1h
Badminton - Ygor Coelho 
x Georges Julien Paul
Ciclismo Mountain Bike

0h05
Vela - Finn – 
Masculino - 1ª e 
2ª regatas

6h39
Boxe - Jucielen 
Romeu x Karriss 
Artingstall

3h
Tiro com Arco - Marcus 
Vinicius D’Almeida x 
Patrick Huston

17h30
Triatlo - Individual – 
Feminino - Final 

22h35
Judô – Até 63 kg - 
Ketleyn Quadros x 
Cergia David

1h35
Vela - Laser – 
Masculino - 1ª e 2ª 
regatas

6h22
Natação - 200m 
livre – Masculino - 
Classifi catórias

17h30
Triatlo - In-
dividual – Mascu-
lino - Final 

21h15 
Taekwondo – Até 
80 kg - Ícaro Miguel 
x Simone Alessio

23h05
Vela - RS:X – Feminino - 
4ª, 5ª e 6ª regatas
Vela - Laser – Mascu-
lino - 3ª e 4ª regatas

7h19
Natação - 100m costas – 
Masculino - Classifi catórias
Ginástica Artística - Quali-
fi catório – Feminino

8h10
Natação - 4 x 100m 
livre – Masculino – Clas-
sifi catórias

20h00
Skate - Street – Feminino 
- Classifi catórias
Handebol masculino – 
Brasil x França

22h00
Taekwondo – Até 67 kg - Milena 
Titoneli x Julyana Al Sadeq
Vôlei de Praia - Ana Patrícia e 
Rebecca x Makokha e Khadambi

23h40
Badminton -  Fabi-
ana Silva x Marija 
Ulitina

6h06
Boxe - Wanderson 
Oliveira x Wessam 
Salamana - Peso leve 

1h 
Tênis de Mesa - 
Simples – Masculino 
e Feminino

6h29
Natação - 200 m bor-
boleta – Classifi catórias

2h
Ciclismo Cross-country 
– Feminino - Final 
Vôlei de Praia - Evandro 
e Bruno Schmidt x 
Abicha e Elgraoui

8h45
Vôlei masculino – 
Brasil x Argentina 

6h02
Natação - 100 m 
livre – Masculino - 
Classifi catórias

23h17
Judô – Até 81 kg - Eduardo 
Yudi Santos x Sagi Muki

22h
Handebol feminino 
– Brasil x Hungria

6h40  
Vôlei feminino – 
Brasil x República 
Dominicana

23h05
Vela - 49er FX – 
Feminino e Laser 
- Masculino

8h45
Vôlei feminino – 
Brasil x Coreia do 
Sul - Fase de grupos

20h25
Esgrima - Florete 
individual - Mas-
culino

22h14
Judô – Até 73 kg - 
Eduardo Katsuhiro x 
Guillaume Chaine

4h30
Futebol mascu-
lino – Brasil x Costa do 
Marfi m - Fase de grupos

0h47
Canoagem Slalom 
- K1 – Feminino - 
Classifi catórias
Tênis de Mesa

2h
Cross-country 
– Masculino - 
Final 

1h50
Vela - 49er – 
Masculino - 1ª, 
2ª e 3ª regatas

7h32
Natação - 1.500 
m livre - Femi-
nino

5h18
Boxe - Abner Teixeira 
x Cheavon Clarke - 
Oitavas de fi nal

21h
Tênis de Mesa - 
Simples - Masculino

23h
Vôlei de Praia - 
Alison e Álvaro 
Filho x Lucena e 
Dalhausser

2h05
Vela - RS:X – Femi-
nino - 1ª, 2ª e 3ª 
regatas

GE   (Horário de MS)Fonte: 

Na tela em que Jucielen 
Romeu aparece para a entre-
vista que concede à reportagem, 
um objeto ao fundo chama a 
atenção. É um pequeno bor-
dado, redondo, único adereço 
preso na parede branca, à es-
querda da pugilista.

O desenho central é de 
uma boxeadora lançando um 
golpe, e foi inspirado na me-
dalha de prata da brasileira 
nos Jogos Pan-Americanos de 
2019, na categoria 57 kg. Em 
volta dele, está escrito: “lute 
como uma garota”.

“Eu sou uma garota, tenho 
de lutar como sou. Não lutar 
tentando ser um homem ou 
lutar tentando me adaptar a 
um padrão. Tenho que lutar 
apenas. Uma garota, uma 
menina, uma mulher, apenas 
eu”, diz, no mesmo dia em que 
fez as malas para viajar ao 
Japão, onde vai disputar sua 
primeira edição das Olimpí-
adas na carreira.

Natural de Rio Claro, a 173 
km da capital São Paulo, ela 
cresceu no periférico bairro 
Jardim Guanabara. Lembra que 
sua infância era dedicada a ir à 
escola e brincar com os amigos. 
Pela família, foi apresentada à 
capoeira, luta que o tio ensi-
nava, mas que não a cativou.

Com pouco mais de 10 anos, 
conheceu um projeto social 
de boxe. Chegando lá, ela e 
os amigos souberam que era 
totalmente de graça, e para 
todas as idades. Jucielen 

pegou gosto pelo esporte.
O projeto era organizado 

pelo treinador Marcos Macedo 
e por seus filhos, Breno e Le-
onardo, a quem ela chama de 
“irmãos”. Eles mantêm até hoje 
a academia MM Boxe, no centro 
de Rio Claro, local onde a pugi-
lista passaria a treinar poucos 
anos depois.

“Foi ele que descobriu ela, 
ele tem esse perfil de garimpar 
atletas”, conta Leonardo sobre 
o pai, que começou no boxe na 
capital e depois levou a família 
para o interior.

Atualmente, Léo é o técnico 
de Jucielen na seleção brasi-
leira. Ambos moram em São 
Paulo, treinam no Centro Olím-
pico e estão em Tóquio. 

“A MM Boxe me viu crescer: 
criança, adolescente, até a 
mulher que sou hoje. Lembro 
que eram textos referentes à 
cultura negra, pela maioria 
de nós sermos negros e de 
periferia. Me fez perceber que 
sou uma menina negra de 
uma periferia. Perceber as de-
sigualdades, os preconceitos 
que existem no mundo e no 
Brasil”, diz a pugilista.

“[No esporte] tem esse es-
tereótipo de que atleta é burro, 
ainda mais no boxe. Que só 
sabemos dar porrada, receber 
porrada e nada mais. O que é 
mentira, eu estudei, a criançada 
que está lá, estuda. O Breno 
cobra que, se for mal na escola, 
não vai treinar”, acrescenta.

Jucielen não esconde a an-

Volta por cima
Pugilista Jucielen Romeu 
saiu da periferia de Rio 
Claro-SP e desfrutará de 
sua primeira experiência 

olímpicamulher negra de periferia
O projeto era organizado 

pelo treinador Marcos Macedo 
e por seus filhos, Breno e Le-
onardo, a quem ela chama de 
“irmãos”. Eles mantêm até hoje 
a academia MM Boxe, no centro 
de Rio Claro, local onde a pugi-
lista passaria a treinar poucos 

“Foi ele que descobriu ela, 
ele tem esse perfil de garimpar 
atletas”, conta Leonardo sobre 
o pai, que começou no boxe na 
capital e depois levou a família 

Atualmente, Léo é o técnico 
de Jucielen na seleção brasi-

Próximos combates têm sete brasileiros na 
busca por pódios no judô, boxe e no taekwondo
Luciano Shakihama

O Time Brasil 
terá sete luta-
dores em ação, 
entre este do-
mingo (25) e a 

manhã de terça-feira (27), no 
horário de MS, na Olimpíada 
2020. Eduardo Katsuhiro, 
Ketleyn Quadros e Eduardo 
Yudi são as esperanças no 
judô. Já no taekwondo, as 
chances estão com Ícardo 
Miguel e Milena Titoneli. No 
ringue do boxe, será a vez 
de Jucielen Romeu e Abner 
Teixeira.

Katsuhiro, 29 anos, é o 
judoca da casa na equipe 
brasileira de judô em Tó-
quio. Fluente em japonês, 
ele viveu no país entre os 3 
e os 17 anos. Morou quase 
todo esse tempo em Hama-
matsu, onde residem cerca 
de 12 mil brasileiros.

Ser o intérprete dos com-
panheiros nas Olimpíadas 
não será novidade, já que 
lhe coube essa tarefa em ou-
tras competições. Katsuhiro 
disputa a categoria até 73 kg 
neste domingo (25) à noite, 

por volta das 22h (de MS). 
Seu primeiro adversário será 
o francês Guillaume Chaine.

“Meu pai era professor de 
judô e se mudou para o Japão 
para trabalhar numa fábrica. 
Com o tempo, começou a dar 
aulas da arte marcial em 
Hamamatsu e deixou o tra-
balho”, explica.

Ele não é o único atleta 
olímpico da família. Sua 
irmã Danielli Yuri Barbosa 
competiu nas Olimpíadas de 

Pequim, em 2008. Perdeu na 
primeira rodada para a co-
reana Kong Ja-Young. Mas 
foi sentado na arquibancada 
chinesa, torcendo por Da-
nielli, que Eduardo decidiu se 
dedicar integralmente ao es-
porte e voltar ao Brasil. Seu 
outro irmão, Silvio, e a mãe 
Dirce, também são judocas.

Foi uma cami-
nhada que levou 
quase 13 anos. Pe-
ríodo em que várias 
vezes desistiu de sa-
ídas noturnas, de comer 
o que estava com von-
tade, teve de acordar cedo 
quando desejava dormir até 
tarde. Mais de uma década 
de abrir mão da vida normal, 
como a dos seus amigos sem 
sonhos olímpicos.

“Os Jogos são o topo da 
montanha. São o motivo 
de todo o trabalho, de 
tudo o que abdiquei até 
hoje, de não ter uma 
vida social. Eu dediquei 
toda a minha vida para 
chegar neste momento. 
Você não tem uma rotina 
normal. É o momento 
de alegria suprema. São 

poucos que conseguem. Muita 
gente boa fica pelo caminho”, 
explica o atleta, que defende o 
Clube Paineiras do Morumby.

Na segunda-feira (26), 
mais dois brasileiros pisam 
no tatame olímpico. Bronze 
em Pequim 2008, Ketleyn 
Quadros faz sua estreia 
diante da hondurenha Cergia 

David, no peso até 63 kg. O 
combate da atleta de 30 anos 
nascida em Ceilândia (DF), e 
porta-bandeira na abertura 
de Tóquio 2020, está previsto 
a partir das 22h35. 

Já Eduardo Yudi Santos 
luta às 23h17, no peso até 81 
kg. Nascido no Japão, mas 
de pais brasileiros, o atleta 
de 26 anos terá pela frente o 
israelense Sagi Muki. 

O país ficou longe das 
medalhas no primeiro dia de 
disputas do judô. Na noite de 
sexta-feira (horário de MS),  
Eric Takabatake foi elimi-
nado na segunda luta pelo 
sul-coreano Won Jin Kim, 
na categoria até 60 kg. No 
feminino, Gabriela Chibana 
perdeu na mesma fase, na 
categoria até 48 kg, para 
a kosova Distria Krasniqi, 
líder no ranking mundial da 
categoria, que seguiu até con-
quistar a medalha de ouro.

TOKYO 2020

Eduardo Katsuhiro, judoca

Os Jogos 
[Olímpicos] são o 
topo da montanha. 
São o motivo de 
todo o trabalho

siedade para a sua estreia em 
Jogos. Conta que a primeira 
coisa que chamou sua atenção 
no mundo do boxe foram os 
cinturões, sua obsessão no 
início de carreira.

Sonhava ter um e, na sua 
imaginação, só receberia tal 
recompensa quem fosse a me-
lhor boxeadora de todas.

Hoje multicampeã e dona 
de diversos cinturões, seus 
olhos brilham por um outro 
objeto, que já ganhou até ape-

lido: “Minha queridinha, 
a mãe de todas”, a me-
dalha olímpica. Ela sobe 
ao ringue nesta segunda-
-feira, às 6h30, diante da 
britânica Karriss Artings-
tall, pelo peso-pena. 

No masculino, na 
terça-feira, às 5h18, é 

a vez de Abner Teixeira 
enfrentar Cheavon Clarke, 
também da Grã-Bretanha, no 
peso-pesado.

Pelo taekwondo, os brasi-
leiros lutam neste domingo. 
O mineiro de Belo Horizonte 
Ícaro Miguel, 26 anos, enfrenta 
o italiano Simone Alessio, às 
21h15, na categoria até 80 kg. 
No feminino, às 22h, a pau-
lista Milena Titoneli, 22 anos, 
busca a vitória contra Julyana 
Al Sadeq, da Jordânia, na até 
67 kg. (Com Folhapress)

Jicielen Romeu, boxeadora

Tem esse 
estereótipo de 
que atleta é 
burro, ainda 
mais no boxe
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Trio disputará as 
finais individuais 
na ginástica 
masculina

TOKYO 2020

técnico vira 
trunfo da 
seleção 

Vôlei feminino Ciclismo estrada

Futebol feminino

*Atualizado até as 10h de sábado (24)
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Posição País Ouro Prata Bronze Total

 China 3 0 1 4

 Itália 1 1 0 2

 Japão 1 1 0 2

 Coreia do Sul 1 0 2 3

 Equador 1 0 0 1

 Hungria 1 0 0 1

 Irã  1 0 0 1

 Kosovo  1 0 0 1

 Tailândia 1 0 0 1

 Atletas da Rússia 0 1 1 2

Quadro de medalhas

Demétrio Vecchioli,
UOL/Folhapress

Fora da 
disputa por 
equipes, o 
Brasil tem três 
atletas na briga 
por quatro me-

dalhas na ginástica artística 
masculina nas Olimpíadas 
de Tóquio. Arthur Zanetti, 
nas argolas, e Caio Souza, no 
salto, garantiram uma vaga 
entre os oito melhores em 
seus aparelhos e vão dis-
putar a final que acontece 
no dia 2 de agosto. Caio 
ainda garantiu uma vaga na 
briga por pódio no individual 
geral ao lado do jovem Diogo 
Soares, de apenas 19 anos. 
Essa decisão será na quarta-
-feira (28).

Medalha de ouro em Lon-
dres 12 e prata na Rio 16, 
Zanetti terminou sua apre-
sentação com 14.900, quinta 
melhor pontuação do dia. 
O melhor do aparelho foi 
o grego Eleftherios Petrou-

Carlos Petrocilo
Folhapress 

José Roberto Guimarães é 
o único brasileiro tricampeão 
olímpico e o primeiro a colocar 
uma seleção de vôlei do Brasil 
no mais alto lugar do pódio. 
Além disso, o já lendário trei-
nador conseguiu o feito tanto 
pelas equipes masculina e fe-
minina. Não há como não reco-
nhecer sua importância para 
o esporte nacional e mundial. 
Mesmo quando o seu time não 
é o favorito à conquista, como 
nestas Olimpíadas com o time 
feminino, o torcedor pode ter um 
fio de esperança.

Neste domingo (25), a partir 
das 8h45 (de MS), diante da 
Coreia do Sul, o paulista de 66 
anos inicia as Olimpíadas pela 
oitava vez – as outras foram 1976 
(como atleta), 1992, 1996, 2004, 
2008, 2012 e 2016 (como técnico).

Para Carlão, capitão da se-
leção em 1992, Zé Roberto teve 
os seus méritos ao implantar o 
esquema “ataque total”. “De-
monstramos um vôlei inovador, 
jogando com quatro ponteiros: 
eu, Marcelo Negrão, Tande e 
Giovane. O Marcelo Negrão jo-
gava como oposto e às vezes pu-
xava a bola de meio. Isso só foi 
possível por termos um grande 
levantador, que era o Maurício.”

De desacreditada, a seleção 
construiu uma campanha in-
victa, com oito vitórias. Na fase 
de grupos, bateu Coreia do 

Sul, Equipe Unificada (Rússia, 
Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, 
Armênia e Uzbequistão), Ho-
landa, Cuba e Argélia. Depois, 
venceu Japão nas quartas, EUA 
na semi e, na decisão, de novo 
os holandeses. A vitória por 
15/12, 15/8 e 15/5 lavou a alma 
dos brasileiros, que remoíam 
o time do técnico Bebeto de 
Freitas, que encantou o pú-
blico, mas ficou conhecido como 
Geração de Prata por perder 
para os EUA na decisão em Los 
Angeles 1984.

Baixas expectativas
Em Tóquio, Zé Roberto con-

vive com expectativas não muito 
animadoras. O próprio elenco 
admite que a briga por medalha 
é bastante complicada e lista, 
pelo menos, quatro adversárias 
à frente: Sérvia, Estados Unidos, 
China e Itália.

Das 12 escolhidas para de-
fender a equipe no Japão, só 4 
já participaram de Olimpíadas: 
a oposta Tandara e as ponteiras 
Gabi, Fernanda Garay e Natália.

No sábado (31), Zé Roberto, 
nascido em Quintana, interior 
de São Paulo, completará 67. 
Ele chegou a anunciar sua apo-
sentadoria após a Rio 2016, mas 
recuou. “Enquanto eu tiver essa 
energia e gostar de ensinar e de 
estar em quadra, eu vi que essa 
é a minha vida. Com todas as 
lutas, vamos continuar, vamos 
embora. Mas vai depender do 
resultado em Tóquio”, disse.

UOL/Folhapress

Autora de um dos gols da 
seleção brasileira feminina 
no empate em 3 a 3 com a 
Holanda, no sábado (24), pela 
segunda rodada da primeira 
fase das Olimpíadas de Tó-
quio, Marta elogiou o desem-
penho da equipe que está na 
segunda posição do Grupo 
F, mas lamentou um vacilo 
defensivo e deixou em aberto 
críticas à arbitragem da aus-
traliana Kate Jacewicz, que 
anulou com auxílio da arbi-
tragem de vídeo um pênalti 
marcado em campo no pri-
meiro tempo sobre Érika.

“A gente sabia que ia ser 
um jogo difícil, mas se a gente 
pensar em tudo o que fizemos 
durante a partida acredito 
que fizemos um bom tra-
balho. Lógico que tem muito 
a melhorar, principalmente 
aquele gol no comecinho, 
temos que estar atentas num 
jogo contra um adversário de 
tanta qualidade. O jogo foi 
equilibrado, só tenho dúvida 
de alguns lances sobre o 
VAR”, disse a capitã da se-
leção brasileira à TV Globo, 
antes de explicar os motivos 
de sua reclamação: “Teve 
marcação de um pênalti que 
foi, mas depois houve um 
impedimento, eu preciso ver 
e analisar, porque demorou 
muito para confirmar”.

O lance a que Marta se 
refere aconteceu aos seis mi-
nutos do primeiro tempo. De-
pois de um escanteio cobrado 
pelo Brasil do lado direito, a 
goleira Van Veenendaal saiu 
para disputar a bola no alto 
com Érika, que caiu no chão. 

A árbitra marcou pênalti, 
mas depois checou o lance 
no VAR e anulou por impe-
dimento de Formiga no lance 
anterior. O cancelamento 
do pênalti que Marta já es-
tava posicionada para co-
brar durou quatro minutos e 
aconteceu quando a Holanda 
vencia por 1 a 0.

Perto de marca histórica
Apesar do pedido de 

atenção e da reclamação 
sobre a arbitragem, Marta 
elogiou o desempenho da 
equipe: “No contexto geral 
da partida acho que con-
seguimos desempenhar um 
bom papel contra uma das 
melhores equipes da atuali-
dade. O sentimento é de que 
podemos mais do que isso, 
mas foi um jogo equilibrado 
e qualquer uma das equipes 
poderia ter saído com a vi-
tória.”

Marta fez o segundo gol 
do Brasil no empate em 3 a 3 
em uma cobrança de pênalti 
sofrido por Ludmila aos 18 
minutos do segundo tempo, 
chegou a 13 gols marcados 
em todas as suas partici-
pações em Olimpíadas e se 
isolou como segunda maior 
artilheira da história do tor-
neio em sua modalidade – 
Cristiane tem um a mais.

“Nosso objetivo aqui é 
sempre pensar no coletivo. 
Óbvio que fazer gols faz parte 
do trabalho e ficamos fe-
lizes, mas sempre pensando 
no coletivo. Questões indi-
viduais e recordes sempre 
aconteceram muito natural-
mente para mim, nunca foi 
forçado. Se tiver oportuni-
dade de fazer gols vou fazer 
para ajudar minha equipe.” 
O Brasil volta a campo na 
terça diante da Zâmbia.

Bruno Rodrigues
Folhapress

Assim como o jogador 
de futebol que não podia 
comprar chuteiras quando 
era garoto ou a boxeadora 
que precisava de luvas 
emprestadas para com-
petir, Richard Carapaz 
encontrou sua primeira 
bicicleta em meio a um 
monte de sucata que seu 
pai trouxe para casa. Mo-
delo BMX, estava enfer-
rujada e não tinha banco.

Foi o contato inicial 
com o instrumento que o 
faria entrar para a his-
tória do esporte. Sábado 
(24), o ciclista equato-
riano de 28 anos venceu 
a prova do ciclismo de 
estrada e conquistou a 
primeira medalha de ouro 
sul-americana nas Olim-
píadas de Tóquio. Em 
uma modalidade histori-
camente dominada por 
europeus, ele deixou para 
trás o belga Wout van Aert 
e o esloveno Tadej Po-
gacar no percurso de 234 
km da Fuji International 
Speedway.

Orgulho para o 
Equador, que viu Carapaz, 
conhecido como “A Loco-
motiva”, registrar apenas 
a segunda medalha dou-
rada do país em Jogos. A 
primeira veio há 25 anos, 
quando Jefferson Pérez 
venceu a marcha de 20 km 
– Pérez também faturou 
uma prata em Pequim 
2008, fechando a tímida 
lista de pódios olímpicos 
do esporte equatoriano. 
“Ao meu país: há de se 
creer. Trabalhei muito 

Zanetti, Caio Souza e 
Diogo Soares se garantem 

nias, com 15.333. 
“A gente já sabe o que co-

meteu de erros aqui na classi-
ficatória e agora é trabalhar. 
Temos uns dez dias até a final, 
então dá tempo de trabalhar 
e ajeitar esse detalhes para 
buscar a maior perfeição pos-
sível”, disse o brasileiro – a 
final das argolas será no dia 
2 de agosto, às 4h (de MS). “A 
gente já sabe onde foram os 
elementos que teve o maior 
desconto. Se a gente ajeitar 
esses dois elementos e cravar 
a saída, a gente chega em 
15.300. Então é detalhe. É 
ajeitar, ir para a final, para o 
tudo ou nada.”

Caio Souza conseguiu 
14.700 no salto, avançando 
na sétima posição, e 84.298 
no individual geral, passando 
na 18ª colocação. Já Diogo 
Soares, que participa pela pri-
meira vez dos Jogos, ficou com 
81.332 e garantiu a última das 
24 vagas do individual geral. 

A decepção de Arthur Nory
Arthur Nory vislumbrou 

tanto a chance de brilhar nas 
Olimpíadas de Tóquio que 
até buscou aprender japonês. 
O ginasta sonhava em dar 
entrevista na língua dos seus 
ancestrais após comemorar 
uma segunda medalha olím-
pica na carreira.

Nada disso, porém, acon-
tecerá, por causa de seu de-
sempenho na classificação de 

sábado (24). Na barra fixa, 
aparelho em que foi campeão 
mundial em 2019, ele terminou 
a segunda sessão de apresen-
tações na 11ª posição e ficou 
fora da final (com os oito me-
lhores) antes mesmo de mais 
quatro equipes completas se 
apresentarem. Também teve 
performances ruins no salto 
e no solo (em que conquistou 
o bronze na Rio 2016), encer-
rando a participação olímpica 
com uma queda.

Da expectativa para a rea-
lidade, Nory voltou a ser alvo 
nos últimos dias de uma onda 
de críticas e ataques virtuais. 
O motivo é o mesmo desde 

2015, quando ele publicou 
um vídeo em que aparece 
com colegas da seleção fa-
zendo comentários de cunho 
racista direcionados ao ex-
-colega Angelo Assumpção.

A lembrança do episódio 
ressurgiu com mais força 
em agosto do ano passado, 
após o Esporte Clube Pi-
nheiros rescindir contrato 
com Angelo. Os motivos 
foram alheios às ofensas de 
Nory, mas fizeram com que, 
cinco anos depois, o ginasta 
decidisse finalmente abordar 
o assunto em entrevistas.

“Entendo que cometi um 
erro, um erro inaceitável, 

e fui atrás para entender 
o que é o racismo, o que 
é um racismo estrutural, o 
que é o racismo recreativo 
que é mascarado em piada”, 
afirmou.

Ele pensava que a decisão 
de falar sobre o tema publi-
camente ao menos reduziria 
a recepção negativa que re-
cebe nas redes sociais, mas 
isso não ocorreu. As menções 
chamando-o de racista e di-
zendo que torcerão contra 
sempre crescem quando ele 
ganha visibilidade em com-
petições, como agora, às 
vésperas das Olimpíadas de 
Tóquio.

Pela 8ª vez nos Jogos 

Marta questiona 
arbitragem
e cobra 
mais atenção

Medalhista equatoriano tirou a 
sua primeira bicicleta da sucata

para chegar aqui, estou des-
frutando, é algo muito grande 
para mim e simplesmente 
agradeço o apoio de quem 
verdadeiramente me deu a 
mão”, afirmou o ciclista após 
a vitória histórica.

Nascido na província de 
Charchi, localizada no norte 
do Equador e próxima da 
fronteira com a Colômbia, 
Richard Carapaz descobriu 
o ciclismo graças àquela bi-
cicleta enferrujada que en-
controu no meio da sucata 
trazida por seu pai, Antonio. 
Com ela, ia ao colégio, pas-
seava e percorria as mon-
tanhas da região, que fica a 
3.000 metros acima do mar.

Aos 15 anos de idade, co-
nheceu o ex-ciclista Juan 
Carlos Rosero, representante 
do Equador em Barcelona 
1992. Rosero tinha uma es-

cola de ciclismo e introduziu 
Carapaz no mundo competi-
tivo. Cinco anos depois, ele 
já havia faturado o Campeo-
nato Pan-Americano Sub-23 
e começava a decolar rumo 
a uma carreira de sucesso na 
modalidade.

Em 2014, entretanto, foi 
atropelado enquanto pe-
dalava e a perspectiva de 
seguir no esporte não era 
das melhores. Passou seis 
meses afastado das provas e 
retornou somente em 2015, 
quando viajou à Colômbia 
para competir por uma 
equipe do país – que tem mais 
tradição no ciclismo que seu 
Equador natal. O bom rendi-
mento esportivo no cenário 
local fez com que o atleta pro-
jetasse a ida à Europa, onde 
estão os principais ciclistas 
e provas do mundo.

Azarão
Já classifi cado entre os 
oito melhores, atleta 

brasileiro
Caio Souza competirá 
no salto e no individual 

geral 
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Tóquio marca edição com 
maior número de atletas 
abertamente LGBTQIA+ 

Diversidade 
olímpica

TOKYO 2020

Novos tempos

A presença de 
pessoas trans nos Jogos 
Olímpicos também é 
fruto de debate há anos. 
Após a classificação 
de Hubbard, da 
Nova Zelândia, às 
Olimpíadas, grupos 
passaram a pedir 
maior detalhamento dos 
critérios para dificultar 
o acesso dessas pessoas 
ao esporte de alto 
rendimento.

Esforços do tipo 
fizeram com que o ex-
esgrimista Sugiyama 
Fumino, que defendeu 
o Japão pela seleção 
feminina do país, 
anunciasse ser um 
homem trans apenas 
após a aposentadoria. 
Mesmo depois de 
divulgar sua identidade 
de gênero, ele foi 
chamado de “mulher” ao 
ser citado como membro 

do Comitê Olímpico 
Japonês. A presença 
dele na entidade, porém, 
é símbolo de uma 
mudança que pode estar 
por vir.

Além dele, o jogador 
Kumi Yokoyama, que 
disputa a NWSL, a liga 
de futebol feminino dos 
Estados Unidos, pelo 
Washington Spirit, 
também tornou público 
o fato de ser um homem 
trans. Nenhum deles vai 
disputar os Jogos e, na 
lista da Outsports, não 
há atletas japoneses.

Para a brasileira 
Izzy, a decisão de 
“sair do armário” é 
a ponta do iceberg, 
já que passa por 
diversos fatores como 
segurança, conforto e a 
importância da ação. 
No futuro, ela espera 
que a sexualidade ou 

a identidade de gênero 
de atletas não seja 
mais uma questão. 
“Acho legal enxergar 
que podemos chegar 
a um ponto no mundo 
em que nem precisa 
ter toda essa atenção e 
necessidade de sair do 
armário.”

A atleta afirma que 
os valores olímpicos 
passam a ilusão de 
que o mundo esportivo 
vive em uma “bolha”. 
Ao observar o caso do 
Japão, que assinou 
um compromisso de 
não discriminação ao 
receber as Olimpíadas, 
percebe-se que a 
situação não é bem 
assim. “É perigoso 
perpetuar apenas a 
ilusão de viver valores 
olímpicos e não colocar 
isso em prática quando 
é mais necessário.” 

‘Sair do armário’ é a ponta do iceberg            

Júlia Belas
 Folhapress                                                  

Os Jogos de Tóquio 
marcam a edição 

olímpica com o maior número 
de atletas abertamente LG-
BTQIA+ da história. Segundo 
contagem do site Outsports, ao 
menos 163 competidores pre-
sentes no megaevento esportivo 
são gays, lésbicas, bissexuais, 
transgêneros, queer e não 
binários, número maior do que 
a soma de todos os esportistas 
declaradamente LGBTQIA+ em 
Olimpíadas anteriores.

Para comparação, na Rio 
2016, a mesma publicação 
contabilizou 56 atletas dentro 
dessa classificação. Em Londres 
2012, eram 23. Além da cifra re-
cordista, Tóquio 2020 desponta 
ainda como a edição em que, pela 
primeira vez, uma atleta trans 
competirá: a halterofilista Laurel 
Hubbard, da Nova Zelândia.

Outra novidade partiu da 
mídia: a narradora Natália Lara, 
do SporTV, utilizou o pronome 
neutro “elu” para se referir a 
Quinn, atleta de futebol feminino 
do Canadá que se identifica 
como transgênero não binária.

No Brasil, a lista de 13 pes-
soas LGBT+ é majoritari-
amente feminina, com apenas 
um homem: Douglas Souza, 25, 
da seleção de vôlei, que viralizou 
nas redes sociais graças a pu-
blicações bem-humoradas sobre 

o cotidiano da equipe olímpica. 
À Folha Douglas disse que é ne-
cessário “levantar bandeira em 
busca de igualdade”. “Estamos 
fazendo isso no esporte, e infeliz-
mente a gente ainda engatinha 
nessa fase.”  Entre as mulheres, 
além de nomes conhecidos do 
futebol, como Marta, Formiga 
e Bárbara, a atleta de rugby de 
sete Isadora Cerullo, 30, destaca-
se. Na cerimônia de entrega de 
medalhas da Rio 2016, ela foi 
pedida em casamento por Mar-
jorie Enya, que trabalhava no 
comitê organizador do evento.

Izzy, como Cerullo é conhe-
cida, e a esposa estão casadas 
há quatro anos, e o momento 
do “sim” é lembrado até hoje 
pela comunidade no esporte. À 
época, porém, o pedido no palco 
olímpico foi considerado inopor-
tuno e desnecessário, lembra a 
jogadora. “Para a gente, fez sen-
tido ser lá, e acabamos apren-
dendo a importância que isso 
teve. Tem atletas LGBT+ nos 
Jogos. Nem todos se sentem à 
vontade ou seguros, ou sentem 
a necessidade de falar sobre 
isso, mas não podemos apagar 
a existência deles.”

Ganho coletivo
Antropólogo do esporte, 

Wagner Camargo, 47 anos, 
afirma que o aumento do número 
de atletas assumidamente 
LGBT+ se deve, entre outros 
fatores, a uma reação a grupos 

Primeira medalha dos Jogos – Com 251,8 pontos, Yang Qian, da China, ficou na primeira colocação do 
tiro esportivo na carabina à distância de 10 m e, assim, conquistou a primeira medalha de ouro de Tóquio 
2020, na noite de sexta-feira (23). De quebra, ainda quebrou o recorde olímpico da prova. Anastasiia 
Galashina, que representa o Comitê Olímpico Russo, ficou com a prata, com 251,1 pontos, e Nina Christen, 
com 230,6, com o bronze. As três estrearam também os pódios desta edição, no Japão. (UOL/Folhapress)

conservadores, que tentam re-
tirar direitos já adquiridos e 
impedir o acesso da comunidade 
a condições de igualdade.

“Estamos entrando numa 
era em que os atletas se posi-
cionam para se contrapor a 
pessoas, partidos e grupos con-
servadores que tentam castrar 
ou minimizar a importância 
dessas questões. As pessoas se 
arriscam para que esse ganho 
coletivo não se perca”, diz ele.

Único país do G7 que não 
legalizou o casamento entre 
pessoas do mesmo sexo, 
ainda que levantamento do 
Pew Research Center aponte 
que quase 80% dos japoneses 
com menos de 60 anos querem 
que a medida seja aprovada, 
o Japão é alvo de muitas 
críticas em relação a questões 
de gênero e sexualidade. 

 Esse panorama estimulou 
esportistas do país a abordarem 
cada vez mais o tema, aprovei-
tando a vitrina dos Jogos para 
lutar por mudanças. “É um país 
marcado por um patriarcalismo 
superarraigado, avesso à homos-
sexualidade. Não deve ser fácil 
[ser um atleta gay] num país 
como o Japão”, afirma Camargo.   

TOKYO
2020
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Viralizou
Douglas Souza, da 

Seleção Brasileira Mascu-
lina de Vôlei, usa 

bom humor contra 
homofóbicos
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Rio de Janeiro Curitiba

Dourados Campo Grande

Em Mato Grosso

Tricolor Paulistano não perde há 4 
anos para rival, que vem em boa fase
Folhapress

Sob risco de voltar para a 
zona de rebaixamento, o São 
Paulo busca respirar neste 
domingo (25), em duelo com 
o Flamengo, no Maracanã, às 
15h (de MS), pela 13ª rodada 
do Brasileiro. A equipe tricolor 
chega em 16º lugar, com 11 
pontos – apenas um a mais 
que o Sport, primeiro da zona 
de degola.

Com apenas duas vitórias 
em 12 jogos no Brasileiro, o 
São Paulo obteve bom resul-
tado no meio da semana ao 
eliminar o Racing na Liberta-
dores, mas encara um Fla-
mengo em franca ascensão, 
embalado por goleadas sobre 
Bahia e Defensa y Justicia.

No que depender do retros-
pecto do confronto, porém, a 
equipe tricolor tem todos os 
motivos crer numa reação, 
já que não perde para os ca-

riocas há quatro anos. São 
oito jogos de invencibilidade, 
incluindo aí três vitórias como 
visitante.

Para domingo, há a ex-
pectativa de que o São Paulo 
entre em campo sem sua força 
máxima, a fim de poupar 
atletas para o confronto de ida 
contra o Vasco, na quarta-feira 
(28), pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil.

Na zaga, pelo menos 
um desfalque é certo: Léo, 
que cumprirá suspensão. A 
tendência é de que o técnico 
Hernán Crespo monte a equipe 
com Tiago Volpi; Arboleda, 
Diego Costa e Bruno Alves; 
Igor Vinicius, Luan, Rodrigo 
Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; 
Rigoni e Marquinhos.

No Flamengo, que aparece 
em sexto lugar, com 18 pontos, 
o técnico Renato Gaúcho deve 
escalar o que tiver de melhor 
à disposição. Caso repita a es-

Athletico-PR e Inter movi-
mentam as duas partes da 
tabela de classificação neste 
domingo (25), em confronto na 
Arena da Baixada, às 17h15 
(de MS), pela 13ª rodada do 
Brasileiro. Na parte de cima 
da classificação, o time pa-
ranaense é o quinto colocado, 
com 20 pontos – quatro a 
menos que o quarto colocado 
Bragantino. Já a equipe colo-
rada aparece em 13º, com 14 
pontos.

Na rodada anterior, porém, 
o Inter se deu melhor ao bater 
o Juventude no Beira-Rio, ao 
passo que o Athetico perdeu 
para o Ceará, no Castelão. Para 
a partida, o técnico do Athle-
tico, António Oliveira, deve 
repetir os titulares da goleada 
sobre o América de Cali, na 
terça (20), pela Sul-Ameri-
cana. Assim, a equipe deve ir 
a campo com Bento; Marcinho, 
Pedro Henrique, Thiago Heleno 
e Nicolas; Christian, Léo Cit-
tadini, Nikão, Terans e Vitinho; 
Matheus Babi.

No Inter, a escalação do 
técnico Diego Aguirre pode 
mudar por razões médicas. 
Três jogadores demandam 
preocupação. O primeiro deles 
é Patrick, que deixou a partida 
contra o Olimpia, na quinta 
(22), no primeiro tempo. Um 
desconforto muscular na coxa 
direita começou a ser tratado 
ainda no banco de reservas 
do Beira-Rio e terá condição 
avaliada.

Taison também deixou o 
jogo antes do fim. Ainda que 
tenha explicado que tinha 
condições de permanecer em 
campo, o meia-atacante de-
manda cautela em razão de 
dores no tornozelo direito.

Outro titular que pode dei-
xar a equipe é Moisés. Clara-
mente sem a melhor condição 
atlética no fim do jogo contra 
os paraguaios, ele deve dar 
lugar a Paulo Victor. Com 
isso, o time colorado pode ter: 
Daniel; Heitor, Bruno Mendez, 
Cuesta e Paulo Victor; Dou-
rado, Edenilson, Mauricio, 
Taison (Boschilia) e Yuri Al-
berto; Galhardo (Palacios). 
(UOL/Folhapress)

O Corinthians volta a 
campo pelo Campeonato 
Brasileiro nesta segunda-
feira (26), às 19h (de MS), na 
Arena Pantanal. O adversário 
da vez é o Cuiabá, fora de 
casa, pela 13ª rodada do 
torneio. E o embate promete 
ser especial, principalmente 
para quatro jogadores do 
time da casa, que terão a 
oportunidade de reencontrar 
o Timão.

Trata-se do zagueiro 
Marllon, do lateral Uendel 
e dos atacantes Clayson e 
Élton. Além deles o elenco do 
Dourado também conta com 
Walter e Jonathan Cafú, mas 

ambos ainda pertencem ao 
Alvinegro e, por questões con-
tratuais, não podem entrar 
em campo. O arqueiro, aliás, 
já seria um desfalque, pois se 
recupera de estiramento.

Dos jogadores que es-
tarão à disposição do téc-
nico Jorginho, Clayson foi 
o que mais se destacou em 
sua passagem pelo Corin-
thians. Contratado em 2017, 
ele disputou 139 partidas e 
marcou 14 gols com a camisa 
alvinegra. Além disso, con-
quistou um Brasileirão e dois 
estaduais.

Uendel também teve uma 
trajetória vitoriosa no clube 

paulista. Ao todo, entrou 
em campo em 110 oportuni-
dades, marcou seis gols e foi 
campeão brasileiro em 2015. 
Já Marllon e Élton tiveram 
passagens apagadas no 
Timão. O zagueiro disputou 
29 partidas, sendo 13 nesta 
temporada, mas não agradou 
à comissão técnica e teve seu 
contrato rescindido.

O atacante, por sua vez, 
defendeu o time em 2012. 
No total, realizou 29 jogos 
e marcou apenas três gols. 
Apesar dos números ruins, ele 
fez parte do elenco campeão 
da Libertadores daquele ano. 
(Da Gazeta Press)

O Juventude segue com 
chances de classificação 
às oitavas de final da LNF 
(Liga Nacional de Futsal) 
2021. No ginásio da Uni-
gran, em Dourados, o time 
bateu o Marreco Futsal 
(PR) por 3 a 2, na sexta-
feira (23).

Os mandantes abriram 
dois de vantagem no 
placar com Lucas Freitas e 
Rikelme. Na segunda etapa, 
o time de Francisco Beltrão 
(PR) igualou com gols de 
Amadeu e Gui Reis. Depois, 
Lineker aproveitou saída 
de jogo errada do Marreco, 
roubou a bola e bateu firme 
na saída do goleiro, e ga-
rantiu três pontos à equipe 
douradense.

O resultado positivo, o 
segundo consecutivo como 
dono da casa, colocou o 
Juventude na quinta 
posição do Grupo B, com 
13 pontos. O líder é o Cas-
cavel (PR), com 29 pontos, 
seguido de Carlos Barbosa 
(RS; 25 pontos), Joinville 
(SC; 22 pontos) e Atlântico 
Erechim (RS; 20 pontos). O 

O Parque Olímpico Ayrton 
Senna, na região do Aero 
Rancho, em Campo Grande, 
é o palco do  Campeonato 
Estadual Sub-18 de Atletismo 
iniciado sábado (24) e que 
termina neste domingo (25).   

A competição serve para 
tomada de índice ao Ranking 
Nacional, que garante vaga 
aos campeonatos brasileiros 
de cada classe etária e Troféu 
Brasil, organizados pela CBAt 

(Confederação Brasileira de 
Atletismo). Segundo a FAMS 
(Federação de Atletismo de 
Mato Grosso do Sul), atletas de 
Amambai, Campo Grande, Co-
rumbá, Dourados, Ponta Porã 
e Três Lagoas vão competir. De 
acordo com o site da Fundação 
Estadual de Desporto e Lazer, 
não foi informado o número 
total de equipes e atletas. No 
domingo, a competição começa 
a partir das 8h.

São Paulo defende 
invencibilidade 
com o Flamengo

calação do meio de semana, 
o atual campeão brasileiro 
entra em campo com: Diego 
Alves, Isla, Gustavo Hen-
rique, Rodrigo Caio e Filipe 
Luís; Willian Arão, Diego, 
Arrascaeta e Everton Ri-
beiro; Bruno Henrique e 
Gabigol.

Madson e Sánchez em alta no Santos 
A principal mudança no 

Santos no empate por 1 a 1 
com o Independiente (ARG), 
na quinta-feira (22), pela 
Copa Sul-Americana, foi a 
entrada do lateral Madson 
e do meio-campista Carlos 
Sánchez no time titular. A 
dupla entrou nas vagas de 
Pará e Gabriel Pirani e deve 
ganhar sequência com o téc-
nico Fernando Diniz.

Com atuações seguras na 

classificação às quartas de 
final da competição conti-
nental, ambos reforçaram a 
boa impressão que já vinham 
causando no treinador du-
rante os treinamentos. 

Eles devem voltar a entrar 
neste domingo (25), contra o 
Atlético-GO, na Vila Belmiro, 
às 17h15 (de MS), pela 13ª 
rodada do Campeonato 
Brasileiro.

sexto colocado é o Blumenau 
(SC), que soma 12, e o sétimo 
a Assoeva (RS), com 7. O Mar-
reco é o lanterna da chave, 
somando 4 pontos.

O próximo compromisso 
do Juventude pela LNF 2021 
será em 3 de agosto, contra 
o Joinville (SC) no ginásio 

da Unigran. Antes, o clube 
sul-mato-grossense recebe a 
48ª Taça Brasil de Clubes de 
Futsal masculino adulto – Di-
visão Especial.

Na estreia, os sul-mato-
grossenses vão encarar o 
Minas Tênis (MG), tricam-
peão da Taça, tendo conquis-

tado o título da edição 2020, 
realizada em fevereiro deste 
ano em razão da pandemia 
da COVID-19. A partida está 
marcada para este domingo 
(25), às 17h. Todos os duelos 
do torneio acontecerão no 
ginásio da Unigran. (Com 
Fundesporte)

Em momentos 
diferentes, 
Athletico-PR 
e Inter duelam
na Arena 
da Baixada

Antes da Taça Brasil, Juventude-MS vence na Liga

Timão reencontra ex-corintianos em Cuiabá

Estadual de Atletismo vale 
vagas para Brasileiro Sub-18

Confira as provas programadas:
Masculino
Corridas rasas: 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros
Corridas com barreiras: 110 e 400 metros
Arremesso e lançamentos: peso (5 kg), disco (1,5 

kg), dardo (700 g)
Saltos: distância, altura e triplo (tábua de 9 e 11 

metros)

Feminino
Corridas rasas: 100, 200, 400, 800, 1.500 e 3.000 metros
Corridas com barreiras: 100 e 400 metros
Arremessos e lançamentos: peso (3 kg), disco (1 kg), 

dardo (500 g)
Saltos: distância, altura e triplo (tábua de 9 e 7 

metros). (Com Fundesporte)

Muricy Ramalho 
e Hernán Crespo 
durante treino de 

sexta-feira

Atacante Clayson 
reforça o time 

de Mato Grosso 
na Série A

 Lance do jogo 
entre Juventude 

e Marreco, em 
Dourados
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Entidades 
literárias 
e editoras 
comentam 
o cenário 
atual de 
publicações 
em Mato 
Grosso do 
Sul

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL)
Importante meio de difusão 

da literatura e da congregação 
de escritores do Estado, a ASL 
completa 50 anos de fundação, 
criada em outubro de 1971 pelos 
escritores Ulisses Serra, Ger-
mano de Souza e José Couto 
Vieira Pontes, com o nome de 
Academia de Letras e História 
de Campo Grande,  até o fim de 
dezembro de 1978, quando, com 
a instalação do Estado de Mato 
Grosso do Sul, foi transformada 
em Academia Sul-Mato-Gros-
sense de Letras. A academia 
possui 40 cadeiras, atualmente com 37 membros e 7 cadeiras vagas.

De acordo com Henrique Medeiros, presidente da ASL, os 
fundos de investimento à cultura ajudaram a promover o setor, 
mas defende que pode ser feito mais. “As leis de incentivo à cultura 
fizeram com que o setor tivesse pelo menos uma manutenção de 
atividade, lógico, são muito importantes o Fmic (Fundo Municipal 
de Incentivo à Cultura), também outros editais fazem com que o 
setor público cumpra um pouco de suas obrigações, no sentido de 
incentivo a cultura e aos setores que produzem cultura dentro do 
Estado”, esclarece Henrique.

“A palavra vem antes de tudo, se você tem a música, a mú-
sica tem a letra, tem o texto ali para poder completar e levar a 
mensagem necessária, se você for no cinema mudo, você tem um 
roteiro por trás disso, ali tem a palavra, mesmo no silêncio você 
tem a palavra. A literatura faz que a sociedade tenha uma melhor 
interatividade, faz com que ela tenha visão melhor de mundo e 
uma capacidade de conhecimento que permita desenvolvimento 
em todos os setores, e que as pessoas, inclusive por meio da lei-
tura, busquem outros caminhos que são abertos em função dela, 
em função da sua existência, em função do seu pensamento, em 
função das suas palavras.”

União Brasileira de Escritores – 
Mato Grosso do Sul (UBE-MS)

O nascimento da UBE-MS 
foi resultado dos anseios dos 
escritores em se unirem em 
classe. Segundo o poeta Gui-
marães Rocha, o movimento 
que a antecedeu foi o MEI 
(Movimento dos Escritores In-
dependentes), que aglutinava 
escritores de Campo Grande 
e alguns de outras cidades 
do Estado. Vários escritores 
nacionais já estiveram pre-
sentes, como Adélia Prado, 
Ariano Suassuna, Rubem 
Alves, Arnaldo Antunes, entre 
outros.

Sylvia Cesco, presidente da UBE-MS, falou sobre as reali-
zações da entidade, que incluem a Noite da Poesia, além da 
publicação da revista literária “Piúna”. “A UBE-MS completou 
36 anos e promoveu vários eventos ao longo desse período. 
Porém destaca-se, a tradicional ‘Noite da Poesia’, que acontece 
há 33 anos e vem acompanhada de um concurso de poesias. 
São recebidas inscrições de poetas não somente do Brasil, mas 
também de outros países lusófonos (que tem o português como 
língua oficial ou dominante).”

“Recentemente, criamos a revista ‘Piúna’, já em sua 4ª. 
edição, um periódico trimestral que vem tendo muita recepti-
vidade nos meios literários de Mato Grosso do Sul e também 
de outros estados. Em cada edição, além da publicação das 
criações literárias dos associados. Sempre homenageamos um 
ícone da nossa cultura. Na próxima edição da Piúna, será a vez 
da Delinha, nossa grande Dama do Chamamé”, esclarece Sylvia, 
que escreve a coluna Falando de Literatura, publicada todas as 
quartas-feiras no jornal O Estado.

Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso do Sul (IHGMS)

Portador de um acervo que 
hoje contém cerca de 2.000 livros, 
o IHGMS também tem uma vasta 
coleção de revistas dos institutos 
históricos de  todo o país. Maria 
Madalena Dib Mereb Greco, pre-
sidente do IHGMS, falou sobre 
esse compêndio disponível para 
pesquisas “É um acervo com-
posto não só de obras literárias, 
mas também uma hemeroteca 
bem vasta, que são revistas 
dos IHGs do Brasil todo, nós 
temos essas revistas, que são 
chamadas revistas, nós temos 
revistas antigas que eram publicadas aqui no Estado, temos jornais, 
só o nosso acervo, nossa hemeroteca de jornais, contamos com mais 
de 200 mil unidades, grande parte já está digitalizado, tem umas 50 
mil imagens já disponíveis no nosso site. E a nossa biblioteca ela é 
retroalimentada, sempre estamos recebendo material.”

“O instituto também possui uma linha editorial muito grande, 
hoje nós já passamos de 140 publicações do istituto, são divididos 
em séries, que é a série em memória sul-mato-grossense que já 
está com 39 tomos, que são publicações originais ou reedições de 
livros importantes para a historiografia de Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso e também temos a chancela, que são livros que não 
são publicações nossas, mas que levam a chancela do nosso con-
selho editorial, o instituto tem um conselho editorial extremamente 
consolidado. Todo livro, para ser publicado com a chancela do Ins-
tituto ele tem que manter padrão de qualidade, ele tem que manter 
um padrão de publicação que esteja dentro dos nossos conceitos, 
que são história, geografia, educação patrimonial, conservação de 
patrimônio histórico, meio ambiente e turismo do Estado”, relata 
Maria Madalena. 

Academia Feminina de Letras e Artes 
de Mato Grosso do Sul (Aflams)

Criada em janeiro de 2008, pela escritora e poetisa Delasnieve 
Miranda Daspet de Sousa, a Aflams possui 40 cadeiras, nos 
moldes da Academia Francesa e da ABL (Academia Brasileira 
de Letras).

A atual presidente da Aflams, Delasnieve Daspet, ressalta o 
eterno aprimorar para uma pessoa se tornar um bom escritor. 
“Não tem outra maneira de você ser bom naquilo que você faz 
se você não se especializa e se qualifica para tal. É necessário 
que você, acima de tudo, faça o trabalho de casa, você escreve 
para ser lido, e nós temos aí as redes sociais que fazem com 
que o nosso trabalho vá embora, que o nosso trabalho alcance 
outros patamares, outros parâmetros, então não ficamos mais 
parados no tempo, no espaço. O escritor brasileiro, antes de 
tudo, ele é muito resiliente, ele sobrevive a todas as intempéries 
e sempre está produzindo”, pontua Delasnieve, que também 
preside a Associação Internacional de Poetas, criada em 2010.

Academia Maçônica de Letras de 
Mato Grosso do Sul (AMLMS)

Em maio de 1999, 
foi fundada a AMLMS, 
fruto da vontade e ab-
negação de valiosos 
homens ligados à ma-
çonaria, oriundos das 
potências maçônicas 
regulares: Grande 
Oriente do Brasil – 
Mato Grosso do Sul, 
Grande Loja Maçônica 
de Mato Grosso do Sul 
e Grande Oriente de 
Mato Grosso do Sul, 
cujos registros fazem 
parte da história da 
AMLMS.

O presidente da 
AMLMS, José Val-
decir Sousa Martins, ressalta a importância do escritor 
para a sociedade e celebrou o espaço que a entidade tem no 
jornal O Estado, com sua coluna quinzenal publicada aos 
domingos. “Particularmente, durantes estes dias à frente, 
na direção da presidência, é admirável a valorização dos 
trabalhos acadêmicos, e sabemos que devemos continuar 
valorizando e enaltecer cada irmão acadêmico no sentido de 
produzir para que possamos continuar forte, como estamos 
até hoje. A importância do escritor tem grandes relevâncias 
na sociedade e isso impacta a cultura bem como a construção 
de uma sociedade mais culta e justa. E é importante aqui 
destacar que o jornal O Estado muito está contribuindo para 
que nossa cultura sul-mato-grossense não caia no esqueci-
mento”, finaliza. 

O que dizem os editores
De acordo com Rogério Fernandes 

Lemes, da editora douradense Biblos, 
o mercado editorial cresceu durante 
estes quase dois anos de pandemia e 
foram mantidos os orçamentos sem 
perdas. “Durante a pandemia publi-
camos muitos autores, nos mais va-
riados gêneros e mantemos os orça-
mentos, sem aumentos, sendo apenas 
um aumento que veio dos fornecedores 
de celulose em meados de abril deste 
ano e repassados às gráficas brasi-
leiras. Em 2020 criamos a ‘Antologia Poemas de Quarentena’, 
com autores de todo o país, onde recebemos uma rica produção 
literária escrita a partir dos medos e incertezas do novo coro-
navírus. Então, como dito inicialmente, a pandemia forçou as 
pessoas pela busca de conhecimento, que vieram através dos 
meios midiáticos, mas, principalmente, dos bons e amigáveis 
livros impressos.”

Para Valter Jeronymo, diretor da Life 
Editora, de Campo Grande, o Estado é 
um celeiro de escritores. Ele também 
concorda que a pandemia impulsionou o 
mercado de livros. “O mercado editorial 
de Mato Grosso do Sul está em pleno 
crescimento, é um celeiro de grandes 
escritores, e também de escritores ini-
ciantes. A pandemia proporcionou um 
aumento muito grande de publicações, 
pois muitos autores que estavam com as 
suas obras paradas puderam terminá-las e editá-las, também a 
própria pandemia foi uma fonte de inspiração para vários au-
tores que fizeram obras contando as suas experiências vividas 
nesse período único da nossa história. Também houve aumento 
nas vendas dos livros do nosso catálogo”, finaliza Valter
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De acordo com Rogério Fernandes 
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No dia 25 de julho é celebrado o 
Dia do Escritor. A data foi instituída 
em 1960 por João Peregrino Júnior, 
então presidente da União Brasileira 
de Escritores. À época, o vice-presi-
dente da instituição era Jorge Amado, 
importante escritor brasileiro. O ca-
derno Artes&Lazer conversou com 
membros de entidades literárias do 
Estado e também com representantes 
de editoras, para saber como anda 
a produção literária e o mercado de 
livros de Mato Grosso do Sul 
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Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL)
Importante meio de difusão 

da literatura e da congregação 
de escritores do Estado, a ASL 
completa 50 anos de fundação, 
criada em outubro de 1971 pelos 
escritores Ulisses Serra, Ger-
mano de Souza e José Couto 
Vieira Pontes, com o nome de 
Academia de Letras e História 
de Campo Grande,  até o fim de 
dezembro de 1978, quando, com 
a instalação do Estado de Mato 
Grosso do Sul, foi transformada 
em Academia Sul-Mato-Gros-
sense de Letras. A academia 
possui 40 cadeiras, atualmente com 37 membros e 7 cadeiras vagas.

De acordo com Henrique Medeiros, presidente da ASL, os 
fundos de investimento à cultura ajudaram a promover o setor, 
mas defende que pode ser feito mais. “As leis de incentivo à cultura 
fizeram com que o setor tivesse pelo menos uma manutenção de 
atividade, lógico, são muito importantes o Fmic (Fundo Municipal 
de Incentivo à Cultura), também outros editais fazem com que o 
setor público cumpra um pouco de suas obrigações, no sentido de 
incentivo a cultura e aos setores que produzem cultura dentro do 
Estado”, esclarece Henrique.

“A palavra vem antes de tudo, se você tem a música, a mú-
sica tem a letra, tem o texto ali para poder completar e levar a 
mensagem necessária, se você for no cinema mudo, você tem um 
roteiro por trás disso, ali tem a palavra, mesmo no silêncio você 
tem a palavra. A literatura faz que a sociedade tenha uma melhor 
interatividade, faz com que ela tenha visão melhor de mundo e 
uma capacidade de conhecimento que permita desenvolvimento 
em todos os setores, e que as pessoas, inclusive por meio da lei-
tura, busquem outros caminhos que são abertos em função dela, 
em função da sua existência, em função do seu pensamento, em 
função das suas palavras.”

União Brasileira de Escritores – 
Mato Grosso do Sul (UBE-MS)

O nascimento da UBE-MS 
foi resultado dos anseios dos 
escritores em se unirem em 
classe. Segundo o poeta Gui-
marães Rocha, o movimento 
que a antecedeu foi o MEI 
(Movimento dos Escritores In-
dependentes), que aglutinava 
escritores de Campo Grande 
e alguns de outras cidades 
do Estado. Vários escritores 
nacionais já estiveram pre-
sentes, como Adélia Prado, 
Ariano Suassuna, Rubem 
Alves, Arnaldo Antunes, entre 
outros.

Sylvia Cesco, presidente da UBE-MS, falou sobre as reali-
zações da entidade, que incluem a Noite da Poesia, além da 
publicação da revista literária “Piúna”. “A UBE-MS completou 
36 anos e promoveu vários eventos ao longo desse período. 
Porém destaca-se, a tradicional ‘Noite da Poesia’, que acontece 
há 33 anos e vem acompanhada de um concurso de poesias. 
São recebidas inscrições de poetas não somente do Brasil, mas 
também de outros países lusófonos (que tem o português como 
língua oficial ou dominante).”

“Recentemente, criamos a revista ‘Piúna’, já em sua 4ª. 
edição, um periódico trimestral que vem tendo muita recepti-
vidade nos meios literários de Mato Grosso do Sul e também 
de outros estados. Em cada edição, além da publicação das 
criações literárias dos associados. Sempre homenageamos um 
ícone da nossa cultura. Na próxima edição da Piúna, será a vez 
da Delinha, nossa grande Dama do Chamamé”, esclarece Sylvia, 
que escreve a coluna Falando de Literatura, publicada todas as 
quartas-feiras no jornal O Estado.

Instituto Histórico e Geográfico de 
Mato Grosso do Sul (IHGMS)

Portador de um acervo que 
hoje contém cerca de 2.000 livros, 
o IHGMS também tem uma vasta 
coleção de revistas dos institutos 
históricos de  todo o país. Maria 
Madalena Dib Mereb Greco, pre-
sidente do IHGMS, falou sobre 
esse compêndio disponível para 
pesquisas “É um acervo com-
posto não só de obras literárias, 
mas também uma hemeroteca 
bem vasta, que são revistas 
dos IHGs do Brasil todo, nós 
temos essas revistas, que são 
chamadas revistas, nós temos 
revistas antigas que eram publicadas aqui no Estado, temos jornais, 
só o nosso acervo, nossa hemeroteca de jornais, contamos com mais 
de 200 mil unidades, grande parte já está digitalizado, tem umas 50 
mil imagens já disponíveis no nosso site. E a nossa biblioteca ela é 
retroalimentada, sempre estamos recebendo material.”

“O instituto também possui uma linha editorial muito grande, 
hoje nós já passamos de 140 publicações do istituto, são divididos 
em séries, que é a série em memória sul-mato-grossense que já 
está com 39 tomos, que são publicações originais ou reedições de 
livros importantes para a historiografia de Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso e também temos a chancela, que são livros que não 
são publicações nossas, mas que levam a chancela do nosso con-
selho editorial, o instituto tem um conselho editorial extremamente 
consolidado. Todo livro, para ser publicado com a chancela do Ins-
tituto ele tem que manter padrão de qualidade, ele tem que manter 
um padrão de publicação que esteja dentro dos nossos conceitos, 
que são história, geografia, educação patrimonial, conservação de 
patrimônio histórico, meio ambiente e turismo do Estado”, relata 
Maria Madalena. 

Academia Feminina de Letras e Artes 
de Mato Grosso do Sul (Aflams)

Criada em janeiro de 2008, pela escritora e poetisa Delasnieve 
Miranda Daspet de Sousa, a Aflams possui 40 cadeiras, nos 
moldes da Academia Francesa e da ABL (Academia Brasileira 
de Letras).

A atual presidente da Aflams, Delasnieve Daspet, ressalta o 
eterno aprimorar para uma pessoa se tornar um bom escritor. 
“Não tem outra maneira de você ser bom naquilo que você faz 
se você não se especializa e se qualifica para tal. É necessário 
que você, acima de tudo, faça o trabalho de casa, você escreve 
para ser lido, e nós temos aí as redes sociais que fazem com 
que o nosso trabalho vá embora, que o nosso trabalho alcance 
outros patamares, outros parâmetros, então não ficamos mais 
parados no tempo, no espaço. O escritor brasileiro, antes de 
tudo, ele é muito resiliente, ele sobrevive a todas as intempéries 
e sempre está produzindo”, pontua Delasnieve, que também 
preside a Associação Internacional de Poetas, criada em 2010.

Academia Maçônica de Letras de 
Mato Grosso do Sul (AMLMS)

Em maio de 1999, 
foi fundada a AMLMS, 
fruto da vontade e ab-
negação de valiosos 
homens ligados à ma-
çonaria, oriundos das 
potências maçônicas 
regulares: Grande 
Oriente do Brasil – 
Mato Grosso do Sul, 
Grande Loja Maçônica 
de Mato Grosso do Sul 
e Grande Oriente de 
Mato Grosso do Sul, 
cujos registros fazem 
parte da história da 
AMLMS.

O presidente da 
AMLMS, José Val-
decir Sousa Martins, ressalta a importância do escritor 
para a sociedade e celebrou o espaço que a entidade tem no 
jornal O Estado, com sua coluna quinzenal publicada aos 
domingos. “Particularmente, durantes estes dias à frente, 
na direção da presidência, é admirável a valorização dos 
trabalhos acadêmicos, e sabemos que devemos continuar 
valorizando e enaltecer cada irmão acadêmico no sentido de 
produzir para que possamos continuar forte, como estamos 
até hoje. A importância do escritor tem grandes relevâncias 
na sociedade e isso impacta a cultura bem como a construção 
de uma sociedade mais culta e justa. E é importante aqui 
destacar que o jornal O Estado muito está contribuindo para 
que nossa cultura sul-mato-grossense não caia no esqueci-
mento”, finaliza. 

O que dizem os editores
De acordo com Rogério Fernandes 

Lemes, da editora douradense Biblos, 
o mercado editorial cresceu durante 
estes quase dois anos de pandemia e 
foram mantidos os orçamentos sem 
perdas. “Durante a pandemia publi-
camos muitos autores, nos mais va-
riados gêneros e mantemos os orça-
mentos, sem aumentos, sendo apenas 
um aumento que veio dos fornecedores 
de celulose em meados de abril deste 
ano e repassados às gráficas brasi-
leiras. Em 2020 criamos a ‘Antologia Poemas de Quarentena’, 
com autores de todo o país, onde recebemos uma rica produção 
literária escrita a partir dos medos e incertezas do novo coro-
navírus. Então, como dito inicialmente, a pandemia forçou as 
pessoas pela busca de conhecimento, que vieram através dos 
meios midiáticos, mas, principalmente, dos bons e amigáveis 
livros impressos.”

Para Valter Jeronymo, diretor da Life 
Editora, de Campo Grande, o Estado é 
um celeiro de escritores. Ele também 
concorda que a pandemia impulsionou o 
mercado de livros. “O mercado editorial 
de Mato Grosso do Sul está em pleno 
crescimento, é um celeiro de grandes 
escritores, e também de escritores ini-
ciantes. A pandemia proporcionou um 
aumento muito grande de publicações, 
pois muitos autores que estavam com as 
suas obras paradas puderam terminá-las e editá-las, também a 
própria pandemia foi uma fonte de inspiração para vários au-
tores que fizeram obras contando as suas experiências vividas 
nesse período único da nossa história. Também houve aumento 
nas vendas dos livros do nosso catálogo”, finaliza Valter
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No dia 25 de julho é celebrado o 
Dia do Escritor. A data foi instituída 
em 1960 por João Peregrino Júnior, 
então presidente da União Brasileira 
de Escritores. À época, o vice-presi-
dente da instituição era Jorge Amado, 
importante escritor brasileiro. O ca-
derno Artes&Lazer conversou com 
membros de entidades literárias do 
Estado e também com representantes 
de editoras, para saber como anda 
a produção literária e o mercado de 
livros de Mato Grosso do Sul 
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BEM ISTO   

BOLA ROSA   

LA GALOPA EMPEZÓ   

PENSAMENTO DO DIA   

COTURNOS 

NA LEMBRANÇA   

SITUAÇÃO 

PATRIMÔNIO   

SONS E VOZES   

LA GALOPA EMPEZÓ II   

ALÔ, LINGUARUDOS!   

O jogo político em Mato Grosso do Sul está apenas 
começando para as eleições do ano que vem. Dos oito 
deputados federais, três têm reeleição garantida, 
segundo as rodas políticas: Rose Modesto (PSDB), 
Vander Loubet (PT) e Beto Pereira (PSDB). A dis-
puta para entrar no Senado vai depender de quem 
sai. Se ficarem na disputa a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (DEM), e a 
senadora Simone Tebet (MDB), Costa Dias leva de 
braçada. Mas André Puccinelli (MDB) pode desistir 
de candidatar-se ao governo e encarar o Senado. Daí, 
muda totalmente o quadro.   

Foi boa a estreia de Bruna Benites no primeiro jogo da 
Seleção Brasileira de Futebol nas Olimpíadas de Tóquio. 
O Brasil derrotou a China por cinco a zero. Benites, que é 
zagueira de origem, atuou na ala direita. Foi firme, mostrou 
fôlego e classe, sendo decisiva em dois gols. Cuiabana, 
35 anos, é formada em Fisioterapia pela UCDB. Iniciou 
a carreira no Mixto Esporte Clube (MT) e passou por 
vários clubes, um deles o Comercial de Campo Grande. 
É defensora, mas sempre está fazendo seus gols. Jogou 
também por equipes de destaque nos Estados Unidos, na 
Noruega e na China.   

Um julho inesquecível e referencial para a América 
Latina. Sob a direção talentosa e o olhar contemporâneo 
da professora Nancy Cristaldo Salinas, o Ballet Folklo-
rico Iberoamericano del Paraguay plantou, na cidade 
russa de Ufa, República do Bascortostão, uma fértil 
semente de universalismo fraterno. Na VI Folkloriada 
Mundial, a dança do grupo paraguaio encantou russos e 
participantes de dezenas de países inscritos no evento, 
organizado pelo Conselho Internacional de Festivais 
Folclóricos e Artes Tradicionais.   

Nunca seja como uma fotografia que mostra apenas sua 
beleza. Seja como uma moeda que de um lado mostra seu 
rosto e, do outro lado, o valor que você tem.

Ministro da Defesa, o general Braga Netto, 64, faz 
contorcionismos para sair da teia do disse-não-disse em 
que se envolveu. Ele afirma que respeita a Constituição e 
nunca ameaçou a realização de eleições a 2022. Entretanto, 
o jornal “O Estado de S. Paulo” mantém o que publicou na 
reportagem de Andreza Matais e Vera Rosa. As jornalistas 
sustentam que Braga Netto telefonou ao presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para avisar que não haveria 
eleição sem auditoria de voto.  

Em meio ao caos, à violência e à falta de educação que 
vivemos no trânsito, vale lembrar, na data de hoje, de São 
Cristóvão, o padroeiro dos motoristas. Seu culto remonta ao 
século 5. Diz a tradição que ele era um homem muito forte, que 
ajudava as pessoas a cruzarem um rio. Um dia, um menino 
pediu para ajudá-lo e São Cristóvão colocou-o nos ombros e 
começou a atravessar o rio. A cada passo, a criança ficava 
mais pesada. São Cristóvão disse à criança que estava muito 
difícil e que parecia estar carregando o mundo! A criança res-
pondeu: “Não fique surpreso! Você está carregando o mundo, 
você carrega o criador do mundo nos ombros!”. O menino era 
Jesus! O dia 25 de julho é dedicado, pela Igreja Católica, ao 
culto de São Cristóvão.   

Enquanto o Paraguai está em quarentena, pedindo cinco 
dias de resguardo aos visitantes, embora a barreira de 
controle fique distante da linha internacional, não prejudi-
cando os campo-grandenses que vão até o Shopping China, 
o governo argentino mantém cancelados os voos regulares 
com o Brasil e as fronteiras terrestres fechadas. Resu-
mindo: somente argentinos ou estrangeiros residentes 
podem entrar no país.   

A Morada dos Baís era administrada pelo Sesc até a 
parceria com a Prefeitura de Campo Grande ser encerrada, 
mas deverá voltar à funcionalidade ainda neste ano, pas-
sando por ampla reforma. Quem está de olho para tocar o 
restaurante é a Associação Brasileira de Bares e Restau-
rantes de MS, tão logo a licitação seja lançada. A ideia é 
ter vários pratos de diferentes restaurantes da cidade num 
único lugar, apresentações musicais, teatrais e exposições, 
que o município irá desenvolver no local.   

O harpista campo-grandense Fábio Kaida, 50, der-
ramou-se com César Menotti e Fabiano. A dupla postou 
no Instagram imagens do show que fizeram em 18 de 
abril de 2018, quando contaram com o som mágico da 
harpa de Kaida, que também fez uma participação no 
DVD de 40 anos da dupla Teodoro & Sampaio. O DVD 
chegará às lojas em novembro.   

Além de Ufa, a comitiva paraguaia liderada por Nancy 
Cristaldo Salinas percorreu Moscou e outras cidades, 
dando entrevistas e participando de eventos. As auto-
ridades russas entronizaram, no Museu Nacional da 
República do Bascortostão, símbolos do Paraguay como 
o cântaro (o jarro que as mulheres põem na cabeça na 
dança da galopa ou galopera) e o ñanduti (lenço).   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Torcida enorme na Capital pela aprovação de um projeto de lei 
do vereador Valdir Gomes (PSD) que levanta uma barreira contra 
a ação dos criminosos que semeiam maledicências e notícias 
falsas (fake news) nas redes sociais. Apesar de branda, a medida 
contribui porque tem fundo educativo, propõe conscientização, 
palestras, debates, rodas de conversa e outras ações. O chato é 
que existe gente tão inescrupulosa que só cadeia pode segurar.   

Longe dos flashes do Velho Continente, o zagueiro Rafael 
Tolói, 30, optou por festejar em casa o título da Eurocopa 
pela seleção da Itália. Após o jogo, realizado no dia 10 de 
julho, ele cruzou o oceano e veio curtir a família em sua 
terra natal, Glória d’Oeste, Mato Grosso, a 300 km de Cuiabá. 
Naturalizado italiano, Tolói é titular do Atalanta.   

EM CASA   

VOLTA AO MUNDO EM 132 DIAS NO CRUZEIRO MAIS ELEGANTE   
Todos a bordo! Que tal conhecer cada cantinho da 

Terra pelo mar? O que muito antes Júlio Verne traria ao 
nosso imaginário agora a Regent Seven Seas Cruises 
proporciona com muito luxo. A viagem “Volta ao Mundo 
em 2024” passará por América Central, Costa Oeste dos 
EUA e Havaí, Ilhas do Pacífico Sul, Austrália e Nova Ze-
lândia, sudeste da Ásia, subcontinente indiano, Oriente 
Médio, Mediterrâneo e Bermudas. Abrangendo quase 
cinco meses, a viagem começa em 6 de janeiro de 2024 a 
bordo do elegante Seven Seas Mariner, o primeiro navio 
de luxo com apenas suítes com varanda. Durante 132 
noites, o navio visitará 66 portos de escala em 31 países 
e 4 continentes, oferecendo uma imersão incomparável 
nos destinos com 442 excursões em terra inclusas, bem 
como 12 pernoites e travessias do Canal do Panamá e do 
Canal de Suez. Entre os destaques da proposta, o cruzeiro 
passará por 61 Patrimônios Mundiais da Unesco, o maior 
número de locais visitados na história da empresa em um cruzeiro mundial. As Florestas Tropicais de Gondwana da 
Austrália, as igrejas e os conventos de Goa e as Vilas e Jardins Médici da Toscana são alguns dos locais icônicos do 
Patrimônio Mundial que poderão ser explorados. Os viajantes também desfrutarão de experiências exclusivas para 
os passageiros do cruzeiro em terra em três destinos: Wellington, Nova Zelândia; Mumbai, Índia; e Málaga, Espanha, 
além de uma festa de gala pré-cruzeiro em um hotel de luxo em Miami. Com tarifas a partir de R$ 409.999 por hós-
pede em uma Suíte Deluxe Veranda e R$ 1.047.889 por hóspede em uma indulgente Suíte Máster. Medindo 185 m², 
as suítes Máster do Seven Seas Mariner apresentam conforto sofisticado de móveis de jacarandá, os tecidos mais 
finos do mundo, lustres de cristal e um mordomo pessoal. Além disso, as amplas suítes possuem dois quartos, dois 
banheiros, uma ampla sala de estar e duas varandas privativas. Confira a beleza do navio…

Reprodução
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gabinete do Ministro. Em 1889, 
atinge o topo da carreira sendo 
nomeado titular da Diretoria 
de Comércio da Secretaria 
de Agricultura. Em 1893, por 
causa de uma reforma admi-
nistrativa, Machado passa a 
Diretor Geral de Viação da Se-
cretaria de Indústria, Viação e 
Obras Públicas, cargo ocupado 
até 1897. No ano seguinte é no-
meado secretário do Ministro 
da Viação e em 1902 assume 
como Diretor Geral de Conta-
bilidade do Ministério, cargo 
que ocupa até morrer. Durante 
toda a vida, colaborou em di-
versos jornais, semanários e 
revistas literárias. 

Machado de Assis atuou 
por mais de meio século como 
burocrata, dos dezessete anos 
até a sua morte, em 1908. Buro-
crata foi também Carlos Drum-
mond de Andrade, que inicia a 
carreira como servidor público 
em 1929, na Imprensa Oficial; 
no ano seguinte como auxi-
liar de gabinete na Secretaria 
do Interior de Minas Gerais. 
Transfere-se para a Capital 
Federal, em 1934, para ocupar 
o cargo de Chefe de Gabinete 
do Ministério de Educação 
e Saúde Pública, até 1945, 
quando se demitiu. Foi depois 
para o Serviço do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

onde se aposentou, em 1962.
São duas insígnias da lite-

ratura brasileira, um na prosa 
outro na poesia, obrigados 
a dividir seu tempo entre a 
aridez do serviço burocrático, 
para garantir o sustento e o 
exercício da veia criadora, se-
meando obras literárias, para 
elevação de seu espírito e sa-
tisfação de seu ego.

Quanto aos escritores de 
obras técnicas e científicas, 
em geral integram os quadros 
de instituições acadêmicas, 
universidades ou institutos de 
pesquisa e a produção de seus 
escritos resultam das ativi-
dades na academia, quando 
sistematizam relatórios de 
pesquisa em publicações para 
os pares ou para o grande 
público.

Talentos múltiplos
Mas, se os dicionários são 

pouco precisos, ao se pes-
quisar o Código Brasileiro de 
Ocupações (CBO) tem-se um 
socorro extraordinário. Uma 
das categorias sistematizadas 
é a dos Profissionais da Escrita 
– código 2615, que agrupa as 
seguintes classes de ocupação: 
autor roteirista, crítico, es-
critor de ficção, escritor de 
não ficção, poeta e redator de 
textos técnicos. Ao abordar 

Avenida Calógeras, 3.000 - 67 3384-1654

Escritor: o ofício e o compromisso
25 DE JULHO

Qual o sentido?
O Dia do Escritor, comemo-

rado pela primeira vez em 25 
de julho de 1960, decorreu de 
uma iniciativa de João Pele-
grino Júnior e Jorge Amado, 
respectivamente, presidente e 
vice-presidente da União Bra-
sileira de Escritores (UBE), 
cuja seccional de MS é pre-
sidida atualmente por Sylvia 
Cesco. Essa data coincide com 
a realização do I Festival do Es-
critor Brasileiro e foi instituída 
pelo Ministro da Educação e 
Cultura Pedro Paulo Penido.

Ao buscar o sentido da pa-
lavra escritor, chama a atenção 
o verbete de Silveira Bueno, 
em seu Grande Dicionário Eti-
mológico Prosódico da Língua 
Portuguesa que o define como 
“Autor de obra literária de 
valor”. Tem-se clara a régua da 
subjetividade inerente ao con-
ceito, na valoração da obra li-
terária e no consequente julga-
mento de quem seria escritor. 
Cândido de Oliveira amplia a 
definição ao estabelecer que 
escritor é “Aquele que compõe 
obras literárias ou científicas”. 
No mesmo diapasão, Caldas 
Aulete, Domingos Paschoal Ce-
galla, Aurélio e Antônio Hou-
aiss. O Dicionário Melhora-
mentos vai além ao apresentar 
dois significados “1. O que 
escreve”, pessoa alfabetizada 
que se apropriou da técnica 
da escrita, escritor no sentido 
literal do termo e “2. Autor 
de composições de qualquer 
gênero literário”, porém, res-
tringe a designação somente 
a quem cultive a literatura. O 
mesmo acontece com o Minidi-
cionário Sacconi, cuja definição 
diz ser “Aquele que compõe e 
publica obra com estilo”. Aqui, 
surge como condição um ele-
mento novo: a publicação da 
obra. Finalmente, o Michaellis 
traz também dois sentidos, 
“1. Indivíduo que escreve” e 
“2. Autor de obras escritas, 
sejam literárias, sejam cientí-
fica etc, em especial textos de 
ficção”, embora contemplando 
as obras em geral, enfatiza os 
ficcionistas.

Glamour e sobrevivência
O que apontam os dicio-

nários, imprescindíveis aos 
escritores, é insuficiente para 
defini-los, talvez por conta da 
ausência de profissionalização 
desse ofício. Raríssimos são 
os autores brasileiros que se 
mantém do rendimento de seus 
livros. Em geral, alguém que 
se dedique a escrever é obri-
gado a ter outra profissão ou 
atividades paralelas para as-
segurar o seu sustento, pois, 
apesar da aura de “glamour” 
em torno do profissional da es-
crita, ele precisa comer e pagar 
contas, enfrentar o cotidiano 
como qualquer vivente.

No século 19 e primeira 
metade do 20 era comum o 
exercício do jornalismo ou de 
emprego público para garantir 
pão aos literatos. Machado de 
Assis, com sua obra magistral 
como contista e romancista, 
cedo iniciou a vida laboral. 
Teve seu primeiro emprego, em 
1856, aos dezessete anos, como 
aprendiz de tipógrafo e revisor 
na Imprensa Nacional. Para-
lelamente, foi revisor no Cor-
reio Mercantil. Na sequência é 
contratado pelo Diário do Rio 
de Janeiro como repórter e 
jornalista e inicia-se como crí-
tico teatral. Entre 1862 e 1864, 
atuou como censor no Conser-
vatório Dramático Brasileiro. 
Depois de onze anos de serviço, 
em 1867, é nomeado diretor-
-assistente do Diário Oficial, 
emprego mantido até 31 de 
dezembro de 1873, quando se 
torna primeiro oficial da Secre-
taria de Agricultura. Em 1876, 
é promovido a chefe de seção, e 
em 1880, é designado oficial de 

O IHGMS VAI AONDE O POVO ESTÁ
Na última sexta-feira, dia 23, o Instituto Histórico e 

Geográfico de MS fez a entrega de 500 livros à Agência 
Estadual de Administração Penitenciária de MS (Agepen). 
A ação integra o projeto “O IHGMS vai aonde o povo está”, 
que já distribuiu gratuitamente aproximadamente dois mil 
livros. Lançado em 2019 em evento interativo na Praça Ary 
Coelho, com apresentações de música, contação de estó-
rias e exposição de poemas, o projeto tem como objetivo 
o incentivo à leitura.

Neste ano, com as restrições impostas para o controle 
da pandemia da COVID-19, o IHGMS encampou o programa 
de leitura da Agepen que, por meio do Projeto da Remição 
pela Leitura – instituído pela Portaria nº 15 de 13/4/2021 –, 
proporciona aos custodiados nos estabelecimentos penais 
estaduais a possibilidade da remição (redução) de até 48 
dias anuais nas penas com a leitura e escrita. 

Segundo Iolete Moreira – autora do projeto do IHGMS 
–, sem perder a essência, o formato da promoção foi adap-
tado seguindo sugestão da confreira Vera Tylde de Castro 
Pinto, com apoio dos demais associados.

Em acordo com as normas de segurança sanitária, a 
entrega dos livros aconteceu na última sexta-feira, no 
Auditório Acyr Vaz Guimarães (Av. Calógeras, 3000), com 
a presença de dirigentes da Agepen e representação dos 
associados do IHGMS. 

Paulo Eduardo Cabral*
Fotos: Reprodução

Neste domingo, 25 de julho, comemora-se o Dia Nacional do 
Escritor. Mas o que vem a ser esta profissão? Como defini-
la? Neste artigo, o sociólogo e professor Paulo Cabral reflete 
sobre o ofício que, apesar de em poucos casos garantir 
a sobrevivência de quem a ele se dedica, constitui-se em 
privilégio e reveste-se de responsabilidade. Afinal, independente 
das circunstâncias que cercam a criação, escrever é sempre 
um ato político, no mais amplo sentido da palavra.

a Descrição Sumária da Pro-
fissão, o CBO afirma que “Es-
crevem textos literários para 
publicação, representação e 
outras formas de veiculação 
e para tanto criam projetos 
literários, pesquisando temas, 
elaborando esquemas preli-
minares. Podem buscar publi-
cação ou encenação da obra 
literária bem como sua divul-
gação”.

Nas Condições Gerais de 
Exercício serão encontradas 
as características mais sig-
nificativas da atividade. “De-
senvolvem a escrita, trabalho 
intelectual e subjetivo, tanto 
no conteúdo, como na forma 
de organizá-lo e desenvolvê-lo. 
Trabalham geralmente como 
autônomos, podendo exercer 

outras atividades de forma 
concomitante à escrita. São en-
contrados em várias atividades 
econômicas, entre elas, no en-
sino e nas atividades culturais 
e recreativas. Costumam tra-
balhar sozinhos – exceção feita 
aos autores roteiristas que tra-
balham em equipes interdisci-
plinares, em geral, em horários 
irregulares. Os processos de 
concepção e criação são partes 
importantes do seu trabalho, 
assim como as habilidades de 
organização, pesquisa, obser-
vação e reflexão.” 

Embora não requeira for-
mação escolar definida, é 
imprescindível o domínio da 
língua para ser escritor. In-
cluem-se na classe dos es-
critores de ficção “o autor 

de ficção, contista, cronista, 
dramaturgo, ensaísta, escritor 
de cordel, escritor de folhetim, 
escritor de histórias em qua-
drinhos, escritor de novela de 
rádio, escritor de novela de 
televisão, escritor de obras 
educativas de ficção, fabulista, 
folclorista de ficção, letrista, 
libretista, memorialista de 
ficção, novelista (escritor), 
prosador e romancista”.

Entre os escritores de não 
ficção, destacam-se “biógrafo, 
cronista de não ficção, enciclo-
pedista, ensaísta de não ficção, 
escritor de obras didáticas, 
escritor de obras científicas, 
escritor de obras educativas 
de não ficção, escritor de obras 
técnicas, folclorista de não 
ficção e memorialista de não 
ficção”(p. 381).

Juntam-se aos poetas os 
letristas e trovadores.

Privilégio e responsabilidade
Independente do gênero 

da obra, dedicação e disci-
plina são indispensáveis. No 
caso dos literatos ressalta o 
componente da subjetividade. 
Muitos creem na inspiração 
como pedra angular de um 
texto. Ela até poderá estar 
presente, entretanto, se não 
houver determinação para se 
desenvolverem as habilidades 
de percepção da realidade, 
por meio da pesquisa e or-
ganização das informações, 
como também de uma acurada 
capacidade de observação e 
reflexão acerca de todos os 
estudos feitos, impossível a 
realização de uma obra. 

Mas, para além da descrição 
do “método”, importa refletir 
sobre a circunstância do(a) 
escritor(a). Não raro, os fic-
cionistas e poetas buscam a 
escrita como meio de catarse 
quando, no limite, ela se con-
verte em tábua de salvação. 

Sejam quais forem as cir-
cunstâncias do(a) autor(a), 
é inequívoco o privilégio que 
ele(a) tem de expressar-se por 
meio da escrita, e então, há 
uma realidade da qual não se 
escapa: escrever é um ato po-
lítico. E quando se afirma essa 
premissa, ela não se circuns-
creve ao campo imediato da po-
lítica partidária, embora possa 
acontecer. Mas sempre reflete 
a cosmovisão do(a) autor(a), 
e esse estar no mundo é, ine-
xoravelmente, condicionado 
pela Política. Mesmo quando 
tenta se colocar à margem 
dessa discussão, essa preten-
dida omissão não deixa de ser, 
ela também, uma forma de se 
posicionar politicamente.

Por isso é imperioso que 
cada escritor(a) ou poeta iden-
tifique o seu estar no mundo, 
não para criar narrativas pan-
fletárias, mas para assumir que 
seus escritos, por menos que se 
queira, irão interferir no imagi-
nário daqueles que o lerem, im-
plicando na recepção de suas 
ideias; e ainda, poderão im-
pactar a consciência coletiva. 
Portanto, o(a) escritor(a) tem 
a responsabilidade intransfe-
rível por seu texto, o que é, 
em certa medida, o preço do 
privilégio por ter voz, poder 
expressar-se, difundir seu pen-
samento, iluminar temas que 
lhes são caros, realizar utopias 
e assim se eternizar por meio 
da palavra.

*Paulo Eduardo Cabral é sociólogo 
e professor. Ocupa a cadeira nº 22 
do IHGMS (patrono: Hélio Serejo). 
Presidiu a entidade no período de 
6 de novembro de 2016 a 31 de 
dezembro de 2018.
Fotos: Machado de Assis – Joaquim 
Insley Pacheco/Coleção Gilberto 
Ferrez/Acervo Instituto Moreira 
Salles; Carlos Drummond de 
Andrade – Fundação Cultural Carlos 
Drummond de Andrade; Dia do 
Escritor – arquivo IHGMS.

Embora exista uma certa aura de “glamour” em torno do profissional da escrita, ele precisa comer 
e pagar contas. Nas fotos, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade – dois ícones da 

literatura brasileira que dividiram o ato de criar com o serviço burocrático como forma de garantir 
meios de sobrevivência. Na foto maior, registro da primeira edição do projeto “O IHGMS vai aonde 

o povo está” que, neste ano, destinou 500 livros para o programa de leitura da Agepen.
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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 24/06

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Os astros trazem um alerta real, oficial: tudo indica 
que não vai ter um pingo de sossego hoje. Pode 
ter preocupações com os familiares ou perrengues 
domésticas pra resolver. E como seu lado dominador 
deve dar as caras, tende a se meter na vida dos parentes, 
forçar suas opiniões e causar desentendimentos. Há sinal 
de mudança de residência.

Quer um dia perfeito sem defeitos? Vai ficar querendo, 
tourinho. Os astros causam um furdunço no céu e pode 
sobrar para o seu signo. Seu achômetro deve ficar ligado 
e seu opinômetro, afiado, aí tende a perder tempo com 
fofocas e mexericos, seja num bate-papo pessoalmente 
ou por mensagens no celular com alguém que está 
longe. Precisa ter cautela com indiscrições e informações.

Gêmeos, meu consagrado, o domingão reserva eita atrás 
de eita. É que o orçamento pode ficar bagunçado e você 
tende a ter preocupações com dinheiro. Há até o risco de 
te passarem a perna nas finanças. Tá amarrado! Deve ter 
várias ideias pra ganhar mais grana e melhorar as contas, 
mas tende a perder o controle e ter dificuldade em 
pensar com praticidade. É preciso aprender a desapegar.

Meninos e meninas de Câncer, tudo indica que vai 
gostar de conversar e pode falar pelos cotovelos, agindo 
em alguns momentos até com indiscrição, nervosismo, 
ou tentando impor suas ideias. Cautela com lorotas, 
meu consagrado! Se conhecer melhor pode te ajudar 
a controlar o nervosismo e impor suas ideias com mais 
firmeza. Faça o seu Mapa Astral!

Leão, meu cristalzinho, os astros estão tudo desaforados 
hoje e há sinal de transformações. Seu signo tende a 
ficar inquieto e dar voltas ao falar, além de ficar com o 
raciocínio um pouco difícil. A sua imaginação deve ficar 
fértil, mas será tenso colocar as suas ideias em prática. 
Risco de surgir uma doença estranha. Cruz-credo! Investir 
na meditação e na sua espiritualidade pode ajudar.

Querem um domingão bem calminho e sossegado, 
virginiano e virginiana? Pois vocês devem ficar só na 
vontade. É que o seu signo pode ficar um tanto agressivo 
e sentir necessidade de tentar dominar os outros e 
controlar as coisas, mas esse comportamento deve 
causar resistência e até tretas com as pessoas. Tenha 
cautela com falsianes e amigos da onça.

Os astros se desentendem no céu e sobra pra quem? 
Isso mesmo, pra você, Libra. Tudo indica que o clima com 
a família vai ficar tenso e há sinal de transformações no 
lar. Talvez deixe a diplomacia de lado e sinta necessidade 
de controlar, impor suas ideias e tomar as rédeas das 
coisas em casa em busca de segurança. corre o risco de 
perder o momozin e a amizade.

Escorpião, meu consagrado, domingou e o clima tá 
tenso. É que pode tentar impor suas ideias e forçar 
seus pontos de vista, buscando controlar as pessoas 
ao seu redor ou até quem está longe. Você precisa de 
um banho de equilíbrio, cristalzinho! Corre o risco de 
se distrair e acabar se confundindo ao se expressar e 
explicar algo.

Se depender dos astros, o domingão não deve 
ser muito tranquilo nem favorável. Há sinal de 
transformações: seu signo pode ficar mais reservado, 
cheio de segredos e rancoroso, guardando tudo que 
fazem contra você. Algumas pessoas tendem a mexer 
com suas emoções. Vontade de fazer só que quer, né, 
minha filha?

Domingou com uma vibe pesada pairando sobre os seus 
relacionamentos, Capricórnio. Tudo indica que desejará 
mudar sua vida ou o ambiente em que vive e irá tentar 
controlar as pessoas, correndo o risco de ir a extremos 
e demonstrar agressividade. Aí podem rolar diferenças 
de opiniões e tretas, o que deve deixar suas relações 
instáveis. Você precisa de um banho de equilíbrio!

Aquário, vai chegar o dia em que você vai brilhar, mas 
esse dia não deve ser hoje. É que os astros trocam 
farpas no seu Horóscopo e sobra para o seu signo, que 
tende a ficar mais crítico com as pessoas e a forçar suas 
opiniões e ideias. Pode enfrentar algumas aflições e até 
perrengues na saúde. Há sinal de sistema nervoso frágil, 
problemas respiratórios e intestinais.

Alô, alô, pisciane! Podem rolar raios e trovões no seu 
domingão. É que há sinal de desavenças e atritos em 
seus relacionamentos e amizades. Você pode ficar 
inconstante, perder a mão nas críticas e tentar manipular 
as pessoas, o que não será bem-visto pelos outros.
Mais exigente, há chance de mudar algumas relações pra 
poderem evoluir ou até deletar amigos da sua lista.

Pega Pega
Globo 18h30

Império
Globo 20h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

Ti Ti Ti
Globo 15h30

Malhação
Globo 16h45

Chiquititas
SBT 19h30

Sofia e Dora se preocupam com a reação de 
Marcos quando o questionam sobre as despesas 
de casa. Gabriel propõe se associar a Manuela. 
Nanda não concorda que Francisco venda o piano 
de Lui para pagar as contas. Alice confessa que 
não consegue aceitar a paixão de Renato por 
Suzana. Iná pede para Manuela ajudar a tirar 
Ana de sua depressão. Lúcio fica apreensivo com 
o estado de Ana. Francisco entrega ao porteiro 
o anúncio da venda do piano. Eva se surpreende 
ao saber que Ana está deprimida. 

Marcela fica com ciúme ao ver Edgar com 
Amanda. Rebeca combina de reunir a sua família 
com a de Gino no Natal. Ed Silveira elogia o desfile 
de Jaqueline. A cabra alerta sobre a tentativa 
de invasão do convento e Massa expulsa os 
capangas. Edgar discute com Marcela. Jacques 
cancela o Natal em sua casa. Jaqueline convida 
Thaísa, Felipe e Mabi para passarem o Natal no 
convento. Ariclenes e Luti levam presentes para 
Cecília. Dorinha confraterniza com Breno. Sté-
fany se deslumbra com o apartamento de Rebeca. 

Bianca e Jade confessam a sabotagem mútua 
e Lucrécia fica chocada. Gael leva Bianca e Jade 
para o hospital. King avisa a Simplício que a 
mercadoria foi enviada para a casa de Bete. Sol 
não acredita que sua mãe esteja voltando a gostar 
de Simplício. Lucrécia e Gael pensam em não 
deixar Jade e Bianca fazerem teste para Julieta, 
mas Edgard e Dandara tentam convencê-los do 
contrário. Nando canta no Perfeitão e Delma se 
anima. Bete dança com Simplício e Sol o manda 
embora de casa. Marcelo sente ciúme de Delma. 

Mili diz para Gabriela que sente falta de es-
crever em seu diário. Gabriela sugere que Mili use 
o celular para gravar um diário em áudio, usando 
o gravador do eletrônico. Cintia chega à conclusão 
que terá que se fazer de coitada para agradar as 
crianças. Bia vai até o orfanato e conversa com 
Cintia na direção do Raio de Luz. A adolescente 
diz que não se sente bem morando com o tio e que 
quer voltar a morar no orfanato. Cintia diz para a 
menina que demorará um tempo para ela tentar 
reverter o período de adaptação da guarda dela.

Malagueta tenta se livrar do acordo que fez 
com Maria Pia, justificando que Eric ficará preso. 
Pedrinho decide deixar o hotel ao saber por Luíza 
que Eric está pagando sua estadia e de sua neta. 
Agnaldo diz a Júlio que não tem álibi para a noite 
do roubo. Antônia avisa a Bebeth que ela receberá 
uma intimação para depor. Maria Pia exige que 
Malagueta a ajude com seu plano de conquistar 
Eric. Malagueta percebe que Lígia controla a co-
mida de Maria Pia. Dulcina repara na bolsa nova 
de Sandra Helena. 

José Alfredo exige que Maria Marta justifique 
sua certeza sobre a vingança de Danielle. Téo 
tenta organizar o dossiê sobre o Comendador. 
Carmem conversa com Orville sobre Salvador. Ju-
liane comenta com Xana que aceitará o convite de 
Antoninho. Salvador engana Carmem. Robertão 
pede para Érika guardar seu dinheiro. Enrico 
tenta falar com Maria Clara. Cláudio afirma a 
Beatriz que não quer mais saber de Leonardo. 
Um mendigo rouba a mochila de Leonardo. João 
Lucas se declara para Du. 

Novelas Novelas Novelas 

Telinha

Gretchen usou as redes sociais para rebater críticas 
que vem recebendo por conta das mudanças no rosto. 
A eterna Rainha do Bumbum reclamou que vem sendo 
atacada por mulheres na web falando sobre o resultado 
da sua harmonização facial. “É impressionante como as 
mulheres estão. Fico chocada. Elas estão preocupadas em 
ver se meu rosto está inchado, se me boca está estranha, se 
eu não pareço mais comigo mesmo. Eu não pareço mesmo 
mais comigo mesma. Sabe por quê? Porque eu estou linda. 
Porque eu mudei completamente o meu rosto e ñão quero 
parecer como eu era. Porque eu amo essa cara nova que me 
deram...”, desabafou a cantora, de 62 anos.

Márcio Garcia 
revela que se 
esforçou para 
segurar a emoção 
das batalhas do 
‘The Voice Kids’

Márcio Garcia conta que se esforçou 
para conter a emoção durante as gravações 
da fase das batalhas do “The Voice Kids”, 
que começa a ser exibida a partir do dia 1º 
de agosto pela TV Globo. Nesta nova etapa, 
três candidatos de cada time se apresentam 
juntos e dois são eliminados. “O coração 
do apresentador fica igual ao de todos, 
amarrotado. A gente começa sabendo 
que, de três, apenas um vai vencer, mas é 
o que eu digo para eles: só um ganha no 
final. Então estar ali já é uma vitória, tento 
fazê-los recordar como foi a emoção de 
receber a notícia de que iam estar lá, de que 
foram classificados. Participar do ‘The voice 
kids’ é uma vitória, passar das audições, 
outra vitória. Então que a batalha seja a 
hora deles se divertirem. Mas a emoção vem 
por ver as crianças realizando esse sonho”, 
diz Márcio.

Gretchen rebate críticas 
por mudanças no rosto 
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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 Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

ED CLARICE LISPECTOR 
– 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

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 

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae), Banheiro, 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 

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

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

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

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

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 LORIDANI 
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 Ga-
ragens. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

CENTRO 
L042 - R Ronaldo Monteiro, 
19 - 96,72m²- sala, 2Q,BH,-
copa, coz, AS, depos, 
BH,varanda, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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 – CRE-
CI 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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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, Banheiro De 
Serviço, Possui A Melhor 
Vaga De Garagem Do Edifí-
cio (em Frente Elevador So-
cial). LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 - 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-

mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

GIOCONDO ORSI
L534 - 162,98M² - Sala, 
Lavabo, 3 Apartamentos 
(1 Sacada), Cozinha/Ae, 
Despensa, Área De Servi-
ço, Banheiro De Serviço, 
Churrasqueira/Pia, 4 Esta-
cionamentos, 2 Garagens. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

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 

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

VENDE -SE UMA CASA 
EM ANHANDUI MS R$ 

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

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

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 02 LOTES
02 Lotes no Jd. Noroeste 
(lote 14 e 15 da quadra 
25),Fica a 30 metros do 
asfalto, Para mais informa-
ções: Whats: (13)98138-
3244

CHÁCARA DOS PO-
DERES

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

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 Pré-
dio Comercial Com Exce-
lente Localização Na Rua 
Pedro Celestino Sub Esqui-
na Com Av Afonso Pena. 
Dois Andares Disponíveis. 
LORIDANI MARTINS - CRE-
CI 1851 - 3321-9131

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

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

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - 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

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

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

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

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 

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

KA SE AT 1.5 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

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

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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 

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

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 

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 2014/2015 COR: PRE-
TO / COMPLETO/R$ 37.900 
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 AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasoli-
na   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

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

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 16V 
GASOLINA 4P AUTOMA-
TICO 2015 2015 BRANCO 
86114 QAD1612 Gasolina    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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 

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

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

GOL 1.6L 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

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 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
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. 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. 
Telefones 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 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 Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
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

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

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

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

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

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

C4 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

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

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

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 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, 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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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).
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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

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA DE AUTO-

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

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. 

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

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

H2O DEDETIZADORA & 
SERVIÇOS

Trabalhamos com controle 
integrado de pragas, lim-
peza 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 

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

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

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

MONTADOR DE MÓVEIS 
Montador de móveis, aten-
dimento imediato. Todos 
os tipos de móveis e as-
sistência técnica, troca de 
peças para seus móveis e 
pequenas reformas. Atendi-
mento nos sábados domin-
gos e feriados Ligações: 
(67)99123-2473  

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

TAPEÇARIA NOEL 
ESTOFADOS

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

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 

RODRIGUES CONSTRU-
ÇÕES E REFORMAS EM 

GERAL 
Trabalhamos com alvena-
ria, reboco, cobertura, das 
pequenas e grandes varan-
das, hidráulica e elétrica. 
Fazemos do alicerce ao 
acabamento, trabalhamos 
de forma séria pra satis-
fação de nossos clientes. 
Faça o seu orçamento via 
telefone/whatsapp: (67)9 
9900-8228 Mailson  

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

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

MILTOM DO FRETE
Fazemos serviços de pe-
quenos fretes. Carrego 
mudanças, entulhos e etc. 
Atendo Campo Grande-MS 
todo, preço bacana para 
você fechar comigo. Ligue 
ou mande um Whatsapp 
para orçamentos: (67)9 
9999-5788 Miltom 

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

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 

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 

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

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  

 PEDREIRO
Sou pedreiro, faça seu or-
çamento comigo, e deixe 
sua casa do que jeito que 
sempre sonhou. Faço re-
boco, alvenaria, calçada, 
caixaria, requadro e enca-
namento. (67)992499283 
(67)992586229 Romário 

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 

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 

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

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

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

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

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 

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 

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

Quer serviço de qualidade? 
Trabalho com reformas 
gerais em hidráulica e elé-
trica, serviço executado 
mediante a projeto. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99301-4192 Lobão/ (67) 
99215-9542 Japa 

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

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  

CASA DO FORRO 
BRASIL

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

FRETE
Faço fretes pequenos e 
mudanças, em toda 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 

HG BORRACHARIA 
MOVÉL

Seu pneu furou? Na rua? 
Você não quer rodar com 
ele murcho para não es-
tragar até  achar uma bor-
racharia próxima. Temos 
a solução. Nós da bor-
racharia móvel  trabalha-
mos das 07:00 ás 22:00 
para te atender. Ligações:  
(67)991769407 Hilker 
(67)993065484 Gabrielly

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 

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 

VIDRAÇARIA DIVISÃO
Vidro, espelhos e box para 
banheiro. Orçamentos sem 
compromisso. Ligações e 
Whatsaap:  (67)992945985 
(67)981835090 Manoel 

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 

ANTÔNIO D’ANJOS 
JARDINAGEM!

Fazemos cortes de grama, 
limpeza de terreno, poda 
de árvore, manutenção 
de jardim e plantação de 
grama. Trabalho também 
com pequenos fretes e re-
ciclagem. Ligue ou mande 
um Whatsapp (67)9 9110-
7444 Antônio. 

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

4 ESTAÇÕES NOVA 
ESPERANÇA

Jardinagem em geral, 
paisagismo, roçadas, lim-
peza de terrenos, podas e 
remoção total de árvores 
e de  pequenos entulhos. 
Pulverização de veneno 
mata mato. Serviços de 
qualidade com preço jus-
to. Faça seu orçamento: 
(67)98164-4037 

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

  MAYCON ELETRICISTA 
Faço instalação de ventila-
dores e instalação elétrica 
em geral. Trabalho de for-
ma ágil para garantir satis-
fação do cliente. Ligue ou 
me chame no Whatsapp: 
(67)99160-1791 Whats 
(67)99219-8177 Ligação 
Maycon 

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

 LEANDRO JARDINA-
GEM

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

AZULZINHO AUTO 
FOSSAS

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

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 

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 

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

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

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 

FACILITY INSTALA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO 

ELÉTRICA
Qual o serviço de Eletricis-
ta você está precisando? 
Troca de fiação elétrica? 
Instalação de tomadas e 
interruptores? Instalação 
de ventiladores? A Facility 
está aqui quando você pre-
cisar! Solicite um orçamen-
to: Whats (67)99163-0207 
Alex  

JM MANUTENÇÃO & 
PINTURAS DE POR-

TÕES.
Fazemos pinturas de gra-
des e portões, preço es-
pecial a partir de R$450,00 
reais com material incluso. 
Orçamentos e Informações 
via Whatsapp: (67)99989-
6456 Radames 

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

ELETRICISTA/ELE-
TRODOMÉSTICO EM 

GERAL.
Conserto micro-ondas, 
panela elétrica, air-fryer, 
ferro de passar entre ou-
tros. Fazemos instalações 
elétricas e reparos, troca 
de chuveiros e tomada. 
Informações no Whatsapp: 
(67)99211-2079  

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

ALBERTO CONSTRUÇÃO 
CIVIL

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

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

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 

 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

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 

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

JATO DE PLASMA &  
OZONIOTERAPIA

Trabalhamos com Jato de 
Plasma para rugas, linhas 
de expressão, manchas e 
varizes. Tratamento com 
Ozonioterapia para esti-
mular crescimento capilar. 
Trabalhamos com produtos 
de qualidade, para a sua 
satisfação. Fazemos orça-
mento via whatsapp: (67)9 
9113-8277 Luana

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

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 

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.

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

PRECISA - SE 
De uma cama de casal com 
colchão, um fogão e uma 
geladeira. Irei buscar no 
local . F: 99862-1339

TUDO MAIS SOLAR
Cansado das altas taxas na 
conta de energia? Nós esta-
mos prontos para lhe aten-
der. Financie seu sistema 
em até 72x, com carência 
de 120 dias para começar 
a pagar. Temos descontos 
para funcionário público. 
Faça seu orçamento. What-
sapp:(67)99634-5026

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

TIA LU DIVERSÕES 
A Tia Lú Diversões vem 
com preços imperdíveis, 
brinquedos de alta quali-
dade, para o divertimento 
da criançada. Temos pula-
-pula, piscina de bolinhas, 
tombo legal, tobogã, to-
boágua, castelo escorre-
gador, futebol de sabão e 
muito mais. Confira nosso 
catálogo no whatsapp em-
presarial: (67)9 9105-5418 
Thiago

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 

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 

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  

ORIENTAÇÕES ESPI-
RITUAIS

Consultas com tarôt e 
entidades. Trabalhos e ba-
nhos para todos os fins. 
Precisando de auxílio? 
Nos procure. Somente 
com hora marcada, sigi-
lo absoluto. Ligações e 
Whatsapp: (67)991380518 
(67)993372846 

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 
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