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Projeto de energia solar no Pantanal 
vai ser levado aos norte-americanos
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JUDÔ
ÚLTIMO DOS 
‘DE MS’ BUSCA 
FEITO OLÍMPICO

Dos atletas nascidos em Mato Grosso do Sul 
ou que têm parte da família no Estado, o judoca 
Rafael Silva é o terceiro e último a entrar em ação 
na Olimpíada 2020. O brasileiro “Baby” disputa no 
Peso-Pesado (acima de 100 kg) e tenta sua terceira 
medalha olímpica. O atleta de 34 anos entra direto 
nas oitavas de final, a partir das 23h40 (de MS) 
desta quinta-feira. Rafael pode tornar-se o maior 
medalhista da história do judô do Brasil. Junto 
dele, apenas outros dois atletas contam com dois 
pódios olímpicos: Aurélio Miguel (1988, 1996) e 
Tiago Camilo (2000, 2008).  Página B2

Bento Albuquerque, ministro 
de Minas e Energia

Uma recompensa 
por este programa 
que o presidente 
lançou há pouco 
tempo e que traz 
tantos benefícios

Enaurina da Silva Rodrigues, 
catadora de iscas

É uma alegria 
muito grande, agora 
temos água gelada 
e luz para iluminar 
o terreiro por causa 
da onça-pintada

*Atualizado até as 15h30 de quarta (28).
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Posição País Ouro Prata Bronze Total

 Japão 13 4 5 22

 China 12 6 9 27

 EUA 11 11 9 31

 Brasil 1 2 2 5

Quadro de medalhas

Onde tem Brasil nos Jogos
 6h50                                                       

Ginástica artística: Individual geral – Feminino

8h

Vôlei de praia: Fase de grupos

20h

Handebol: Argentina x Brasil – Masculino

Vôlei: Brasil x EUA – Masculino – Fase de Grupos

23h40

Judô: Masculino e Feminino 

Sexta-feira

0h24

Boxe: Keno Marley - Peso meio-pesado - Quartas de final

4h

Boxe: Beatriz Ferreira - Peso leve - Oitavas de final

Futebol: Canadá x Brasil - Quartas de final

6h39

Boxe: Abner Teixeira - Peso-pesado - Quartas de final‘Jungle Cruise’, 
nova produção da 
Disney, estreia hoje 

nos cinemas

Bolsonaro quer 
palanques com 

ministros candidatos

PANTANAL Ações são 
intensificadas com  
moradores de rua 

Renato Gaúcho 
defende 100% 
à frente do 
Flamengo

Cirurgias 
eletivas retomam
no próximo mês

Avanço da vacinação 
faz setor da indústria 
apresentar recuperação

Técnico do futebol descarta favoritismo 
contra o Egito: ‘Tem de respeitar’

Superprodução da Disney 
chega hoje aos cinemas e 

amanhã ao Disney+. O filme 
“Jungle Cruise”, que tem no 
elenco Dwayne “The Rock” 
Johnson, Emily Blunt, Paul 
Giamatti, Jesse Plemons e 

Jack Whitehall, foi inspirado 
em uma atração da Dis-

neylândia, e o longa é ação 
e aventura de sobra para 
curtir em família. Página C1

O presidente Jair Bolsonaro, dife-
rente da postura adotada nas eleições 
municipais de 2020, quando evitou se 
envolver diretamente nas disputas, 

trabalha para lançar candidaturas de 
aliados no maior número de estados 
em 2022. A intenção é garantir pa-

lanques fortes para o seu projeto de 
reeleição, enquanto segue atrás de 

um partido para abrigá-lo. Políticos da 
base do governo no Congresso e minis-

tros devem deixar a Esplanada para 
se lançarem candidatos com apoio 

do Palácio do Planalto. A própria mi-
nistra da Agricultura, Tereza Crisitna, 

pode vir a ser uma aliada forte em 
Mato Grosso do Sul. Além do nome 

dela, existem ainda cotados para dis-
putar governos estaduais os minsitros 

Onyx Lorenzoni, na recém-criada 
pasta do Trabalho, Marcelo Queiroga 
da Saúde, Tarcisio de Freitas, da In-
fraestrutura, e também o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 

Marinho.  Página A4

A vacinação de trabalhadores 
da indústria contra a COVID-19 
entrou na faixa etária final em 
Campo Grande. Nessa quarta-
-feira (28), profissionais acima 

de 18 anos receberam a pri-
meira dose do imunizante na 

Capital. Até o momento, 48.821 

industriários já receberam pelo 
menos uma dose da vacina 

contra a doença e, com isso, o 
setor, que anteriormente sofreu 
uma pequena desaceleração na 
produção, atualmente vive um 
processo consolidado de recu-

peração. Página A6

O desempenho do Fla-
mengo neste início de tra-
balho de Renato Gaúcho 

devolveu a empolgação aos 
torcedores rubro-negros, 

que esperam ampliar ainda 
mais os bons números. Se 
vencer o ABC, hoje, às 19h 
(de MS), no Maracanã, pela 
Copa do Brasil, o técnico vai 
conseguir a marca de cinco 
vitórias seguidas. Página B4

A Seleção Masculina de Fu-
tebol avançou para as quartas 
de final na liderança do Grupo 

D do futebol masculino nas 
Olimpíadas de Tóquio. Depois 

de vencer a Alemanha por 4 a 2 
e empatar sem gols com a Costa 
do Marfim, a equipe comandada 

por André Jardine superou a 

Arábia Saudita por 3 a 1. Após o 
jogo, o treinador reconheceu que 
o time adversário teve momentos 

de superioridade. O Brasil en-
frentará o Egito nas quartas de 

final, sábado (31), às 6h (de MS). 
Isso, porém, não faz com que a 
seleção entre com favoritismo, 

segundo Jardine. Página B3

ARTES

Página A5 Página A6

“Baby”,
cujo apelido, segundo 
o atleta explicou em 

entrevistas anteriores, 
tem a ver com seu jeito 
tranquilo, pode tornar-se 
o maior medalhista da 

história do judô do Brasil.

Chegada da energia elétrica traz esperança aos ribeirinhos
Atitudes simples como tomar 

um tereré gelado, guardar um 
peixe ou ver uma TV agora 
vão estar presentes na vida de 
pelo menos 2 mil famílias com o 
programa Ilumina Pantanal, da 

Energisa e do governo do Estado, 
que está levando energia solar 
para a região. A ideia deverá ser 
apresentada a governadores e ao 
presidente dos Estados Unidos. 
As afirmações foram feitas pelo 

governador de MS, Reinaldo 
Azambuja, que esteve ontem 
(28) com o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, em 
visita ao Pantanal e inaugurando 
térmica na Capital.  Página A7

Comitiva Governador de Mato Grosso do 
Sul, Reinaldo Azambuja, navega acompanhado de 
demais autoridades pelas águas do Rio Paraguai 

Fotos: Valentin Manieri

OAB/MS defende 
debate técnico ao 

voto impresso
Página A3
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  4º        16º
Dourados  4º        16º
Corumbá 11º        20º
Ponta Porã  3º        14º
Três Lagoas  4º        20º

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens aumentam 
no decorrer da tarde.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo
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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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“Novo Prosseguir libera todas 
as atividades e limita
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Editorial

Governo sanciona nova lei do superendividamento, que 
terá importantes reflexos na vida dos consumidores.

Uma grande perda

Douglas de Oliveira

Heitor Rodrigues Freire 

O inadimplemento de obrigações finan-
ceiras, que faz gerar o famoso “nome 
sujo”, já aflige muitos brasileiros. De 

acordo com dados disponibilizados pela Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), constatou-se que cerca de 69,7% 
das famílias do país estão endividadas. 

Não é de hoje que esse dado tem chamado a 
atenção de especialistas e foi estudado de forma 
aprofundada por diversos setores, no sentido 
de compreender até que ponto o superendivida-
mento decorre da cultura dos consumidores ou da 
oferta irresponsável de crédito pelas empresas.

Nesse contexto, o Congresso Nacional recente-
mente chegou a um consenso sobre a necessidade 
de editar uma legislação para proteger o consu-
midor de boa-fé, daí nascendo a lei do superen-
dividamento: Lei nº 14.181/21, sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, que prevê práticas 
para evitar o endividamento excessivo e de risco. 

A lei do superendividamento, alterou o Código 
de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, 
com vistas a proteger o consumidor de boa-fé, da 
oferta excessiva e irresponsável de crédito, esta-
belecendo a necessidade de políticas e práticas 
voltadas ao estímulo do consumo responsável e 
a proteção do mínimo existencial, considerado a 
condição financeira mínima para que o consu-
midor viva com dignidade.

As alterações realizadas no Código de Defesa 
do Consumidor, estabeleceram dentre outros 
pontos importantes, um conceito para o que 
seria o superendividamento, estabelecido como: 
a impossibilidade manifesta de o consumidor 
pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de 
suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, 
sem comprometer o mínimo existencial, para sua 
sobrevivência digna.

A lei também destaca que o consumidor pro-
tegido, é aquele reconhecido de boa-fé, não se 

aplicando as benesses da lei aos consumidores 
cujas dívidas tenham sido contraídas mediante 
fraude ou má-fé, ou, sejam oriundas de contratos 
celebrados dolosamente, com o propósito de não 
realizar o pagamento, ou que decorram da aqui-
sição ou contratação de produtos e serviços de 
luxo e de alto valor.

As mudanças, aumentaram as obrigações dos 
fornecedores, que a partir da entrada em vigor 
da lei do superendividamento, não poderão mais 
indicar que a operação de crédito poderá ser 
concluída sem consulta a serviços de proteção ao 
crédito, ou, sem avaliação da situação financeira 
do consumidor, ficando vedada também aos for-
necedores, assediar ou pressionar o consumidor 
para contratar o fornecimento de produtos, ser-
viços ou créditos, principalmente se o consumidor 
se tratar de pessoa idosa, analfabeta, doente, em 
estado de vulnerabilidade agravada, ou se a con-
tratação envolver pagamento de prêmio.

Cabe lembrar que os contratos em geral, são 
fonte de obrigação e, devem ser realizados nos 
moldes da lei, com expressa declaração de von-
tade e de forma lícita, contudo, a lei estabelece 
premissas a serem seguidas, a partir de uma 
presunção de vulnerabilidade, diante da falta 
de conhecimento necessário de muitos consu-
midores, acerca da compreensão de cláusulas e 
condições contratuais.

Em razão do objetivo precípuo da lei, que é 
afastar consumidores de dívidas superiores a sua 
capacidade de pagamento, foram instituídos pela 
norma, procedimento 

Outro ponto importante da lei do superendi-
vidamento, é o estabelecimento de mecanismos 
extrajudiciaisextrajudiciais e judiciais, que pos-
sibilitarãoam aos consumidores, a repactuação 
das dívidas por meio de conciliação, nos Procon’s, 
Defensorias Públicas, ou  em Juízo, por meio 
da instauração de processo de repactuação de 

dívidas, com vistas a realização de audiência 
conciliatória, com a presença obrigatória dos for-
necedores, com a intenção de garantir benefícios 
para ambas as partes: o consumidor finda seu 
débito e o fornecedor recebe o que é lhe devido.

O procedimento criado, muito se assemelha a 
uma recuperação judicial, pois se inicia com uma 
audiência de conciliação, com a finalidade de re-
pactuação das dívidas, onde o consumidor levará 
um plano para pagamento de seus débitos, sendo 
obrigatória a presença de todos os credores.

Além disso, se todas as partes não chegarem 
em uma composição em audiência, o juízo instau-
rará em relação as que não aderiram, um procedi-
mento para a revisão e integração dos contratos e 
repactuação das dívidas remanescentes mediante 
plano judicial compulsório, sendo que a primeira 
parcela a ser paga pelo consumidor, será devida 
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

O plano judicial, assegurará aos credores, no 
mínimo, o valor do principal devido, corrigido 
monetariamente por índices oficiais de preço, 
e preverá a liquidação total da dívida, em, no 
máximo, 5 (cinco) anos.

Como o plano será homologado judicialmente, 
o descumprimento poderá acarretar na conti-
nuidade do processamento, para o fim de que 
o credor possa receber o valor que lhe é devido, 
garantindo aos credores o direito ao recebimento 
do crédito, assim como ao consumidor, a possibi-
lidade de realizar o pagamento.

 A lei estabeleceu que, a validade dos negócios 
e dos demais atos jurídicos de crédito em curso, 
constituídos antes da sua entrada em vigor, 
devem obedecer ao disposto em lei anterior, mas 
os efeitos produzidos após a entrada em vigor 
da lei do superendividamento, subordinam-se 
aos seus preceitos, ou seja, os benefícios e as 
possibilidades de repactuação facilitadas, já se 
aplicam aos contratos firmados antes da entrada 

Definitivamente, a morte se instalou na 
vida da gente. Todos os dias recebemos 
notícias do falecimento de pessoas conhe-

cidas, parentes, amigos, colegas e personalidades 
que, de uma forma ou de outra, estão deixando 
o nosso planeta. A presença da morte, de uma 
forma tão brusca e forte, nos obrigou a procurar 
entender o que, na realidade, sempre existiu, mas 
agora se tornou quase rotina.

Não há como ignorá-la. A minha experiência 
pessoal com a morte começou aos meus 27 anos, 
com o falecimento do meu pai, que morreu em 
meus braços, de câncer – fato que me fortaleceu 
espiritualmente desde então. Depois, aos 30, eu 
e a Rosaria, minha mulher, tivemos o falecimento 
de nossa filha Cynthia, com apenas 3 meses de 
idade, em um acidente de carro em que eu estava 
ao volante. Foi um momento doloroso para mim e 
para a Rosaria. Esse acontecimento começou a 
pavimentar um caminho que nos conduziu a um 
entendimento gradativo e constante a respeito 
do sentido desta nossa encarnação, juntos. Foi 
um aprendizado sofrido, intenso, mas também 

enriquecedor e libertador.
Depois, naturalmente, tivemos o falecimento 

de alguns parentes próximos e muito queridos: 
meu sogro, nossas avós, mães e irmãos que, 
apesar da saudade, foram recebidos e entendidos 
por nós sob a perspectiva da dimensão da eterni-
dade e da continuidade da vida. Foi um aprendi-
zado que se consolidou ao longo de muitas perdas. 
Na realidade, são perdas aparentes, porque todos 
sempre continuaram em nossos corações. 

E hoje, com a pandemia de COVID-19 e o cres-
cente número de mortes, vemos que as pessoas 
de um modo geral ainda não compreenderam o 
significado e a realidade da encarnação. Seguem 
sofrendo de forma inconsciente por não terem 
ainda assimilado esta verdade.

O despreparo e a falta de entendimento, junto 
com a realidade da ausência de alguém querido, 
provocam perplexidade, que demora a ser substi-
tuída pela aceitação, causando, em muitos casos, 
revolta e lamentação.

É muito comum ouvirmos: “Foi uma perda 
irreparável, uma grande perda, vai fazer falta...”.

O que acontece, na verdade, é que essa perda 
no nosso plano terrestre significa um ganho na 
espiritualidade. Aqueles que realmente contri-
buíram para a construção de um mundo melhor, 
mais amoroso e equilibrado, sem dúvida, serão 
recompensados com o plantio que aqui fizeram.

Assim, todos estamos passando pela oportu-
nidade desse aprendizado, que deve ser compre-
endido como uma verdadeira fonte de libertação, 
pelo entendimento de que a morte não representa 
o fim da vida, mas a passagem para outro plano, 
espiritual e de continuidade.  

Lavoisier nos ensinou: “Na natureza nada se 
cria, nada se perde, tudo apenas se transforma”. 
Este ensinamento deve ser devidamente interpre-
tado, pois nos abre para uma visão universal das 
coisas e dos seres, pela sua amplitude.

Hoje, muitos adultos já têm mais parentes e 
amigos do lado de lá do que do lado de cá, o que, 
necessariamente, deve nos motivar a procurar 
entender o significado da morte.

O que precisamos aprender é a aceitação 
da morte. E o seu verdadeiro significado. En-

Corretor de imóveis e advogado

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

Abdul Ahad Advogados.

Três anos de trabalho sobre impactos 
ambientais e melhores tecnologias 
para chegar ao programa Ilumina 

Pantanal, o qual levará eletricidade, por 
meio de energia solar, a mais de 5 mil 
pessoas que moram no Pantanal sul-mato-
-grossense. O Grupo Energisa e o Governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul iniciaram 
a universalização do Pantanal, com forne-
cimento de energia limpa e ininterrupta, 
mesmo durante a noite e em dias chuvosos 
ou nublados, quando há pouca incidência 

da luz solar. No total, estão sendo inves-
tidos R$ 134 milhões no programa. Um 
salto na qualidade de vida da população 
ribeirinha, além de ganhos significativos 
para as atividades econômicas e produ-
tores rurais. 

Mato Grosso do Sul é um estado que tem 
se destacado em âmbito nacional por criar 
um ambiente de negócios favorável a inves-
timentos, seja por intermédio de regulações 
feitas pelo governo estadual como alinhado 
às políticas públicas do Conselho Nacional 

de Política Energética. O nosso Estado 
virou referência em energia renovável, 
seja ela da biomassa, seja ela solar, é o que 
destacou o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, em sua passagem por 
Campo Grande. 

Um ano após queimadas, o verde volta 
ao Pantanal, mas faltam peixes, chuva, 
turistas e imunização contra COVID-19 
aos ribeirinhos. A vegetação verdinha não 
esconde as marcas dos incêndios que con-
sumiram quase 40% do bioma na porção 

mato-grossense. Neste ano, o baixo volume 
de chuva já fez surgirem faixas de areia 
sobre o Rio Paraguai. Como forma de 
tentar minimizar a situação de vulnerabi-
lidade dos ribeirinhos, desde junho do ano 
passado são realizadas ações pelo grupo 
Pantanal Solidário, que reúne várias enti-
dades parceiras e atua na região da Serra 
do Amolar até Porto Jofre, em Mato Grosso. 
A luta para sobrevivência não tem sido 
fácil. Mas a energia elétrica está garantida 
graças a uma placa de energia solar doada. 

Melhores condições aos pantaneiros

em vigor da lei.
Diante disso, se pode concluir que os reflexos 

da lei do superendividamento na vida dos consu-
midores são os melhores possíveis, pois incentiva 
o consumo consciente, implementa políticas de 
educação financeira e evita que o indivíduo con-
traía novas dívidas para pagar o débito inicial, 
assim, evitando dívidas infindáveis  e abusos 
por parte das grandes instituições financeiras, 
inclusive por meio de utilização de procedimento 
judicial e extrajudicial próprio para resolução 
desses conflitos..

tendendo que a vida vai continuar mesmo sem 
a nossa presença, e que seremos substituídos 
continuamente, sempre. Assim caminha a huma-
nidade. Rei morto, rei posto.

Enfim, o negócio é tocar a vida e aceitar seu 
determinismo, com amor e alegria.
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Mansour defende que na apuração 
tem de haver transparência e não 
pode ser politizado o assunto

Presidente da OAB/MS diz que 
voto impresso é assunto técnico

Vereador ‘Bicão’ concorre à 
presidência da União das 
Câmaras, com renovação

Prefeitura de Nova Alvorada 
do Sul depositará auxílio 
direto aos beneficiários

Melhorias nas UPAs de Campo Grande estão 
entre solicitações feitas por Victor Rocha
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Andrea Cruz

O presidente da OAB/MS 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Mato Grosso 
do Sul), Elias Mansour Kar-
mouche, disse durante en-
trevista à Rádio Hora que a 
questão sobre o voto impresso 
deve ser discutida de maneira 
técnica e não de maneira politi-
zada, como está sendo feito no 
momento. Para ele, o cenário 
político do país está fragilizado 
e a entidade está cumprindo o 
papel de neutralidade. 

“As tensões políticas estão 
acirradas. Mesmo que o pro-
cesso eleitoral nacional esteja 
muito distante parece que 
os ânimos estão aflorados. A 
nossa entidade aqui em Mato 
Grosso do Sul continua a ter 
esse papel de neutralidade. 
Como sempre disse, digo e re-
afirmo que a OAB/MS não tem 
lado, não é de direita, nem de 
esquerda e não tem bandeira 
ideológica. Ao contrário, segue 
fielmente a Constituição brasi-
leira, nossos estatutos e tudo 
aquilo que se espera de uma 
entidade de classe que atua 
como farol da sociedade.”

Questionado sobre o que 
pensa a respeito do voto im-
presso, que no momento é de-
fendido pelo presidente Jair Bol-
sonaro, o presidente da Ordem 
afirma que a discussão é antiga 
e defendeu a contagem pública. 

“Infelizmente se politizou o 
tema. O eleitor é o mandatário 
do processo eleitoral. E o que 
acontece? Há muito tempo já 
se questionava a modalidade 
de aferição e o resultado das 
eleições. Esse assunto é antigo 
e é um assunto técnico e não 
político. Infelizmente levou-se 
para o lado político. Nada pode 
ser algo inquestionável. Nada 
nessa vida. Como você vê a fé 
e até o próprio dinheiro são 

elementos inquestionáveis, mas 
na apuração de uma eleição 
você tem que dar transparência, 
segurança para a sociedade. O 
eleitor deve ter a certeza de que 
realmente o pleito foi agraciado 
com aquele resultado efetivo.”

Mansour afirma que, desde 
que o ministro do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) Luís Alberto 
Barroso (TSE) assumiu o posto, 
já estava sendo discutida essa 
questão, de forma técnica. Para 
o advogado, a contagem deve 
ser feita de modo público e 
não apenas por computadores, 
porque da atual forma não tem 
como questionar o resultado e 
falta transparência. “Se a so-
ciedade quiser, ela pode impul-
sionar o Parlamento para que 
tenha definitivamente um modo 
de aferição da votação, de fazer 
uma auditagem eficiente. O voto 
é secreto até o momento que 
você aperta a tecla, após isso, a 
contagem tem de ser pública.”

Além disso, Mansour des-
tacou que o tema deve ser ama-
durecido e debatido sem paixões 
políticas e ideológicas. Ele é a 
favor da técnica e que a socie-
dade avance nesse debate.

Balanço da gestão
Mansour destacou que 

avanços tecnológicos foram 
mais bem-vistos na pandemia, 
e que processos eletrônicos 
são realidade em Mato Grosso 
do Sul, que está concluindo 
a digitalização do montante 
remanescente de processos fí-
sicos. Ele afirma que a OAB/MS 
cobrou a digitalização do TJMS 
(Tribunal de Justiça de MS) e 
muitas coisas como o balcão 
virtual e outros instrumentos 
foram criados para melhorar a 
vida da advogacia e do cidadão. 
Ele cita que o primeiro labora-
tório de tecnologia da OAB foi 
feito no Estado, servindo de 
exemplo ao país. 

A Câmara de Vereadores 
de Campo Grande está de 
recesso, mas o trabalho do 
vereador Dr. Victor Rocha (PP) 
em prol da população não 
para. Ele esteve recentemente 
em visita na Coordenação de 
Urgência da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde) e soli-
citou melhorias para as Uni-
dades de Pronto Atendimento 
da Capital.

O vereador e médico Victor 
Rocha se reuniu com o coorde-
nador de Urgência da Sesau, 
Yama Higa, e com o ginecolo-
gista obstetra Valdir Shiroma, 
para tratar sobre as melhorias 
que podem ser feitas a fim de 
otimizar o atendimento aos pa-
cientes que recorrem às UPAs. 
“Nós temos o compromisso de 
trabalhar pela saúde e bem-
-estar do campo-grandense 
e estamos buscando isso em 
todas as áreas”, afirma o ve-
reador.

Outras indicações
Em julho, o vereador rea-

lizou cerca de 30 indicações 
de melhorias que são fruto de 
reivindicações da população. 
Esses pedidos são analisados 
e enviados para que a prefei-

Em Nova Alvorada do Sul, 
a regulamentação e o paga-
mento do auxílio emergencial 
municipal foram aprovados 
por sete votos em sessão 
extraordinária na Câmara, 
para ser depositado direta-
mente na conta dos benefi-
ciários. A sessão ocorreu na 
última terça-feira (27) e foi 
presidida pelo vereador Re-
nilson Cesar da Silva (DEM). 
Os parlamentares aprovaram 
alterações na concessão do 
auxílio emergencial, que será 
pago com recursos próprios 
do município às pessoas 
economicamente vulnerabi-
lizadas em decorrência da 
emergência de saúde pública 
causada pela COVID-19.

A emenda à Lei Ordinária 
nº 901/2021 foi deliberada e 
alterada pelos vereadores, que 
na oportunidade apontaram 
novas definições, como, por 
exemplo, modificar a forma 
de pagamento. Antes, o paga-
mento deveria ser mediante 
o uso de cartão magnético 
e, agora, somente poderá ser 

efetuado via depósito ou trans-
ferência em conta bancária de 
titularidade do beneficiário do 
auxílio emergencial.

O prefeito José Paulo Pa-
leari (DEM) agradeceu a 
parceria da Casa de Leis em 
benefício da população. “Agra-
deço aos vereadores que não 
mediram esforços em aprovar 
esta emenda, agora a admi-
nistração já irá realizar o pa-
gamento direto na conta dos 
beneficiários que obtiveram 
aprovação de seu cadastro.” 

Para o presidente da Casa 
de Leis, vereador Renilson 
Cesar, o Executivo e o Legis-
lativo estiveram todo o tempo 
construindo consensos que pu-
dessem favorecer o cidadão 
sul-nova-alvoradense, e esta 
união foi fundamental para 
atender a população com este 
importante benefício. “Essa 
construção continua em 
buscar mais dignidade às fa-
mílias fragilizadas economica-
mente e o auxílio é um reforço 
que vem em boa hora”, disse 
Renilson. (AC)

O vereador de Aral Mo-
reira Gilson Oliveira Ferreira, 
o “Bicão”, do MDB, concorre 
à presidência da União das 
Câmaras de Mato Grosso do 
Sul. Ele se uniu ao vereador 
Júnior Coringa (PSD), de 
Campo Grande, que agora 
concorre na mesma chapa 
como vice-presidente. A in-
tenção do grupo com mais 
de 45 vereadores de diversas 
cidades do Estado é oxigenar 
o comando da associação.

A eleição para escolha 
do novo presidente acontece 
em 22 de setembro de ma-
neira presencial, na sede da 
União, localizada na Avenida 
Hiroshima, 1561, em Campo 
Grande. A organização da 
comissão eleitoral ainda veri-
fica a possibilidade de uso de 
urna eletrônica ou cédulas im-
pressas. Só quem pode votar e 
ser votado são vereadores das 
44 Câmaras aptas e filiadas.

Para Bicão é essencial a 
união de parlamentares de 
todas as regiões do Estado 
para que se estabeleça uma 
renovação e integração entre 
parlamentares da Capital e do 
interior, e o parlamentar está 
confiante. “A alternância de 
poder é fundamental em qual-
quer processo democrático. 
Nossa chapa é descentraliza-
dora e tentamos representar 
todos os municípios. Queremos 
a valorização da mulher na po-
lítica e temos até o momento 12 
integrantes na chapa. Repre-
sentamos a união de todos.”

Bicão afirma que a cam-
panha está indo bem e que 
a chapa não possui rejeição 
pelo trabalho prestado pelos 
integrantes às comunidades. 

Ele está visitando municípios.

Propostas
Entre as propostas, a chapa 

quer terminar as obras do 
hotel de trânsito e anfiteatro 
iniciadas na sede, auxiliar 
parlamentares em produção 
de documentos, projetos; 
assistência médica para ve-
readores e familiares; e até 
escritório de apoio em Bra-
sília. “Queremos fazer uma 
gestão transparente e mostrar 
onde os recursos estão sendo 
investidos. Queremos dar res-
paldo aos nossos vereadores 
que muitas vezes precisam de 
apoio técnico, jurídico e apoio 
geral da União.”

Judicialização
Inicialmente a campanha 

possuía três chapas: a do 
vereador Bicão, do vereador 
Coringa e a do presidente 
afastado, vereador Jeovani 
Vieira dos Santos (PSDB, 
Jateí). Porém houve a fusão 
de duas chapas [Bicão e Co-
ringa] diante da situação da 
eleição, que foi judicializada 
com pedido de afastamento 
de Jeovani, por suspeitas de 
irregularidades à frente da 
gestão. Além disso, o número 
de vereadores infectados com 
a COVID-19 no mês de março 
também foi um motivo. 

Existe o indicativo de falta 
de prestação de contas da 
gestão de Jeovani sobre verba 
enviada para obras do hotel 
de trânsito e anfiteatro na 
sede da União, e que estão 
paradas, e um carro com dí-
vidas de compra em aberto. 
Jeovani está há quatro man-
datos como presidente. (AC)

Vereador Victor Rocha 
com representantes 
da área de saúde da 
prefeitura da Capital 

tura faça os estudos devidos e 
execute as ações de melhorias.

Foi solicitado estudo para 
implantação asfáltica na Rua 
José Carlos Amaral, no Jardim 
Tarumã, em todo o bairro Re-
sidencial Estrela Park, nos 
bairros Jardim América, Con-
junto Santa Celina e Santa 
Amélia Baís, no Jardim Noro-
este, no bairro Riviera Park, 
principalmente nas linhas de 
ônibus, no Jardim Nashville 
e no Jardim Tijuca 2, a partir 
do cruzamento com a Avenida 

Souto Maior.
Entra ainda o serviço de 

tapa-buracos na Rua Udinese, 
na Vila Planalto, e na Rua dos 
Motoristas, na Vila Maciel. 
Há pedidos de melhoria de 
ruas com patrolamento na Rua 
Antônio Vieira de Almeida, 
no bairro Oliveira II, patro-
lamento e encascalhamento 
no cruzamento entre a Rua 
Leopoldina de Queiroz Maia 
e a Rua Arthur Pereira, no 
Parque do Lageado, e limpeza 
e retirada de mato no entorno 

da Escola Municipal Rachid 
Saldanha Derzi, no Jardim 
Noroeste e no Núcleo Habita-
cional Buriti.

A população também soli-
citou a substituição das lumi-
nárias apagadas/queimadas, 
no bairro Núcleo Habitacional 
Buriti e a troca das luminárias 
“amarelas” por luminárias 
de LED, na Avenida Abrão 
Anache, no Jardim Anache, 
e em todo o bairro Mata do 
Jacinto/Loteamento Paulo VI.

No trânsito, o vereador soli-
citou à prefeitura a instalação 
de um redutor de velocidade, 
sendo um quebra-molas e uma 
faixa de pedestres, em frente do 
Condomínio Green Life, na Via 
Parque, e na Rua Tunita Mendes, 
em frente do Residencial João 
Alberto Amorim dos Santos.

Para pedir uma melhoria 
ao vereador é simples, basta 
deixar uma mensagem no 
WhatsApp do Dr. Victor 
Rocha (67 99811-0134), di-
zendo qual é o problema e 
discriminando o endereço, 
o mais específico possível. 
Entre as melhorias entram 
asfalto, iluminação pública, 
limpeza, segurança, saúde, 
tapa-buracos e sinalização.

Em balanço da gestão, Man-
sour disse que conseguiu in-
serir a OAB/MS no circuito de 
entidades e instituições que 
estavam distantes por conta de 
questões políticas e internas. “A 
OAB/MS é uma entidade forte, 
mas ela precisa estar inse-
rida nas demais entidades, por 
exemplo, a imprensa. Que está 
a disposição para que nós pos-
samos franquear nossas infor-
mações. A OAB/MS conseguiu 
fazer essa interação ao longo 
desses dois mandatos de forma 
inequívoca. Tanto é que a pró-
pria imprensa acaba reconhe-
cendo isso. Nós aproximamos 
o interior da Capital e hoje a 
gente não houve falar sobre 
distinções. Fizemos mais de dez 
subseções no interior e escritó-
rios compartilhados para o ad-
vogado que está começando ter 
oportunidades. E, na Capital, 

com espaço coworking, estru-
turação física como energia 
fotovoltaica e poço artesiano, 
que vai diminuir custo e contri-
buir ao meio ambiente. Vamos 
ter capacidade de investimento, 
que não tínhamos até então. 
Conseguimos fazer mais de 56 
obras diversas pelo Estado. 
Tudo isso demonstrou que a 
gestão tem compromisso com 
todos e não é uma gestão de 
grupos. Quem pode fazer a 
maior avaliação é a própria 
advocacia e ela tem feito isso.”

Ele finalizou citando que a 
entidade de classe é transpa-
rente em relação às penalidades 
para profissionais que cometem 
infrações. Segundo Mansour, ao 
longo de seis anos foram mais 
de 250 sanções que vão desde 
advertências, suspensão e ex-
clusão de profissionais que co-
metem ilegalidades. 

Presidente da OAB/MS, 
Mansour Karmouche 
durante entrevista na 

Rádio Hora

O vereador de 
Aral Moreira 
“Bicão” se uniu ao 
vereador Coringa, 
de Campo Grande, 
com intenção 
de oxigenar a 
entidade
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Paulo Ganime (Novo-RJ), deputado, sobre Bolsonaro dizer que 
poderá incorrer em crime de responsabilidade se vetar o aumento

Dobrar o fundão é absurdo, 
ainda mais na pandemia. Mas 
mentir para justificar sua falta de 
coragem para vetar é indecente

Pagou com traição
A confirmação de que Ciro Nogueira (PP-PI) assumirá 

a Casa Civil engorda o histórico de acusações de que Jair 
Bolsonaro joga os amigos ao mar para salvar o barco da 
governabilidade. A vítima da vez foi o general Luiz Ramos, 
que diz não ter sido nem avisado da troca. Outro amigo, o 
ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF), que tem relação com 
o presidente há 40 anos, resume o sentimento: “Tem um 
ditado que diz ‘eu sou amigo dos meus amigos’. Ele não se 
encaixa no Bolsonaro”.

Frio 
A esposa de Fraga, Mirta, morreu de COVID-19 em maio. 

“A insensibilidade dele deixa todo mundo revoltado”, diz 
o ex-deputado sobre a postura de Bolsonaro em relação 
à pandemia. Ele diz que fica chateado com a frieza, mas 
ressalta que não o culpa pelo que aconteceu com Mirta.

Tiro 
 Ele diz que não tem contato com Bolsonaro há cerca 

de 90 dias, mas que não rompeu com ele. Fraga foi cotado 
diversas vezes para ser titular do Ministério da Segurança 
Pública, pasta que nunca saiu do papel. “Ele se elegeu 
com a pauta da segurança pública e não tivemos qualquer 
ganho”, analisa Fraga, que foi líder da bancada da bala.

... de festim 
 “Policiais militares, civis e bombeiros do Brasil inteiro 

votaram nele. Pergunte o que foi feito por eles. Nada”, 
completa.

Paz 
 Fraga diz que ainda não decidiu seu futuro político, mas 

que não depende de Bolsonaro para se eleger em Brasília. 
“Se tiver que disputar o governo para peitar alguém, faço 
com a maior tranquilidade do mundo”, acrescenta.

Intriga 
O MDB vê digitais do general Luiz Ramos nas alegações 

de que o partido teria interesse em assumir um ministério. 
Lideranças da legenda afirmam que o militar tentou criar 
indisposição entre Arthur Lira (AL) e Ciro Nogueira (PI) e o 
governo federal para conseguir se manter na Casa Civil.

Culatra 
 Em Alagoas, Lira rivaliza com o emedebista Renan 

Calheiros. No Piauí, Nogueira é adversário de Marcelo 
Castro, tesoureiro nacional do MDB. Os emedebistas falam 
que Ramos deu tiro no pé.

Adeus 
 A deputada Luísa Canziani (PR) entrou com ação 

no TSE solicitando desfiliação do PTB, presidido por 
Roberto Jefferson. Ela diz que Jefferson promoveu guinada 
ideológica na sigla, que se radicalizou ao se irmanar ao 
bolsonarismo. Seus destinos mais prováveis são o PP ou o 
PSD.

Não é 
 A Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara 

dos Deputados emitiu um parecer em que contradiz a tese 
de Jair Bolsonaro de que é obrigado a sancionar o fundo 
eleitoral em um patamar de R$ 4 bilhões.

... bem assim
De acordo com o órgão, as duas leis vigentes que tratam 

do tema determinam, na verdade, que sejam destinados ao 
menos R$ 800 milhões às campanhas do ano que vem. O 
parecer foi solicitado pelo deputado federal Kim Kataguiri 
(DEM-SP).

De mãos atadas
 Na segunda-feira (26), repetindo argumento que 

usou em 2020, Bolsonaro disse que se vetasse o fundão 
na casa dos R$ 4 bilhões poderia incorrer em crime de 
responsabilidade.

Mkt 
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Alvaro Pereira 

Leite, nomeou o especialista em marketing Guilherme 
Bromberg como assessor especial da pasta.

CV 
Em seu currículo, Bromberg se descreve como 

“profissional com mais de 20 anos de experiência na área 
de marketing, atuando no planejamento e definição de 
estratégias de produtos, serviços, viagens de incentivo e 
eventos”. Ele é bacharel em Administração Hoteleira.

Meta
 A ideia é de que Bromberg ajude na construção da imagem 

do ministério em feiras internacionais, especialmente na COP 
26, organizada pela ONU e marcada para novembro de 2021.

Eleições 2022

Mudanças

Em Mato Grosso do Sul um nome forte poderá ser de Tereza Cristina

Bolsonaro mira lançar ministros 
e ganhar palanques em 2022

Presidente oficializa 
reforma e recria a 
pasta do Trabalho

Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Alan Santos/PR

Presidente Jair Bolsonaro 
deverá contar com forças e 
seus ministros para buscar 
votos nos estados brasileiros

Andrea Cruz

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina (DEM), pode 
ser uma das apostas do presi-
dente Jair Bolsonaro para ga-
nhar força eleitoral em Mato 
Grosso do Sul. Isso porque o 
presidente trabalha com a hipó-
tese de lançar candidaturas de 
ministros aliados nos estados 
em 2022. Apesar de a ministra 
já ter anunciado que pretende 
concorrer a cargo federal ao 
Senado ou mesmo à Câmara, ela 
pode ser convencida pelo presi-
dente a forjar pré-candidatura 
ao governo do Estado. 

Tereza Cristina assim como 
Bolsonaro são sondados pelo 
Progressistas e, numa eventual 
filiação da dupla ao partido, as 
situações poderão ser costuradas 
até 2022. Tereza Cristina é a mi-
nistra mais elogiada do governo 
e mantém a confiança do presi-
dente intacta pelo trabalho de-
senvolvido à frente da pasta. A 
ruralista tem grande eleitorado 
no Estado e pode ampliar a base 
caso concorra ao governo.

Há quem diga também, 
nos bastidores, que o chefe do 
Executivo chega a cogitar na 
ministra como pré-candidata 
a vice-presidente. Com nada 
oficializado, Bolsonaro deve se 
comportar diferentemente das 
eleições municipais de 2020, 
quando evitou se envolver di-
retamente nas disputas. Agora, 
políticos da base do governo no 
Congresso e ministros devem 
deixar a Esplanada para se 
lançarem candidatos com apoio 
do Palácio do Planalto.

Essa movimentação avançou 
nos últimos dias depois que Bolso-
naro anunciou uma minirreforma 
ministerial. Ministro da Casa Civil, 

o senador Ciro Nogueira preside 
o PP, principal partido da base 
do governo e do “centrão”. Ele 
pretende disputar o governo do 
Piauí no ano que vem e inclusive 
já convidou o próprio Bolsonaro a 
ingressar na sigla.

Integrantes do “centrão” ava-
liam a indicação de Nogueira 
para o ministério como uma 
forma de Bolsonaro manter o 
apoio no Congresso em meio 
aos recentes desgastes do Exe-
cutivo. Na esteira dessa articu-
lação, o senador terá mais visi-
bilidade e poder de articulação 
para construir alianças para si 
e para Bolsonaro no Piauí.

Aliado do governo, o ex-presi-
dente do senado Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) chegou a ser sondado 
pelo Planalto para comandar 
uma pasta na Esplanada, mas 
acabou rejeitando. Alcolumbre 
hoje comanda a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), e 
tem demonstrado resistência à 
indicação do advogado-geral da 
União, André Mendonça, para 

ocupar uma cadeira no Supremo 
Tribunal Federal.

Apesar disso, ele mantém 
interlocução com o presidente 
Bolsonaro, pois pretende dis-
putar o governo do Amapá no 
ano que vem com apoio do Pla-
nalto. Naquele estado, o grupo 
de Alcolumbre é adversário do 
grupo político do senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), um 
dos principais opositores do Go-
verno Bolsonaro.

De saída da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, o 
ministro Onyx Lorenzoni tenta 
construir uma candidatura ao 
governo do Rio Grande do Sul 
há pelo menos dois anos. Go-
vernistas afirmam que a saída 
dele da Secretaria-Geral se 
deve à desastrosa atuação em 
relação ao deputado Luís Mi-
randa (DEM-DF) no caso Co-
vaxin. Para esse grupo, Loren-
zoni acabou levando Bolsonaro 
para a crise.

Mesmo assim, Bolsonaro de-
cidiu recriar o Ministério do 

Trabalho e da Previdência para 
manter Lorenzoni na Espla-
nada. A pasta pode trazer mais 
visibilidade e tração ao atual 
ministro da Secretaria-Geral 
para disputar o governo gaúcho 
no ano que vem, oferecendo a 
Bolsonaro um palanque forte 
em uma região onde o governo 
costuma ter os seus melhores 
índices de aprovação.

Marinho, Tarcísio e até Quei-
roga podem ser candidatos 
em 2022. Citado pelo próprio 
presidente como “bom nome” 
para disputar o governo do Rio 
Grande do Norte, o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, já sinalizou 
que pretende discutir com Bol-
sonaro a possibilidade de sua 
candidatura só no começo de 
2022. O entorno de Marinho 
admite que o principal empe-
cilho para sua candidatura é o 
seu atual partido, o PSDB. Já 
Queiroga pode ser uma aposta 
ao governo da Paraíba. (Com 
Gazeta do Povo).

Onyx Lorenzoni vai 
comandar o novo 
Ministério do Trabalho 
e Previdência

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
recriou ontem (28) o Ministério 
do Trabalho e Previdência e 
nomeou Onyx Lorenzoni (DEM) 
para o comando da pasta. A 
medida é parte de reforma mi-
nisterial feita para abrigar o 
presidente do PP, Ciro Nogueira 
(PI), na Casa Civil, consoli-
dando a influência do “centrão” 
na cúpula do governo federal.

Pelo desenho definido, a re-
forma envolve trocas em três 
pastas, que foram confirmadas 
na edição do DOU (Diário Ofi-
cial da União) dessa quarta-
-feira. Ciro ocupou o lugar do 
general da reserva Luiz Edu-
ardo Ramos na Casa Civil, que 
foi deslocado para a Secretaria-
-Geral da Presidência, pasta 
que era ocupada por Onyx.

Já Onyx foi colocado na 
pasta criada com o desmem-
bramento de áreas que es-
tavam sob comando de Paulo 
Guedes (Economia).

Bolsonaro extinguiu o Mi-
nistério do Trabalho ao tomar 
posse. A pasta havia sido 
criada em 1930.

O novo ministério ficou res-
ponsável por assuntos da Pre-
vidência; políticas e diretrizes 
para geração de emprego, 
renda e apoio ao trabalhador; 
fiscalização do trabalho; po-
lítica salarial; segurança e 
saúde no trabalho; registro 
sindical; regulação profis-

sional, entre outros temas.
A pasta de Onyx ainda abriga 

o Conselho Curador do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), o Conselho delibera-
tivo do FAT (Fundo de Amparo 
ao Trabalhador), o Conselho 
Nacional de Previdência Social, 
entre outros.

A MP que recriou o Ministério 
do Trabalho tem validade de até 
60 dias, prorrogável pelo mesmo 
período, e deve ser aprovada 
pelo Congresso Nacional para 
não perder validade.

Há expectativa no governo de 
que Onyx fique à frente da pasta 
por apenas oito meses, pois ele 
deve disputar as eleições no Rio 
Grande do Sul. A lei determina 
que os ministros saiam do cargo 
pelo menos seis meses antes da 
votação (a data-limite, portanto, 
seria o começo de abril de 2022).

Guedes aproveitou a re-
forma ministerial para fazer 
uma reestruturação interna 
na Economia, como mostrou a 
“Folha”. A Secretaria Especial 
de Fazenda em Secretaria Es-
pecial do Tesouro e Orçamento, 
para dar mais integração aos 
trabalhos e voltar o foco à 
gestão das despesas públicas, 
sem a necessidade de adminis-
trar áreas não centrais. Bruno 
Funchal segue à frente da se-
cretaria reformulada.

Onyx é considerado um dos 
mais fiéis aliados de Bolsonaro. 
Ele coordenou a campanha ao 
Planalto em 2018 e se tornou 

ministro da Casa Civil no co-
meço do governo. Ao perder 
força no Planalto, foi deslocado 
ao comando da Cidadania, em 
fevereiro de 2020. Cerca de um 
ano mais tarde, ele retornou ao 
Planalto, para o comando da Se-
cretaria-Geral da Presidência.

Agora, segue para o quarto 
ministério. Onyx também é de-
putado federal pelo RS, mas está 
licenciado do cargo.

O convite de Bolsonaro para 
que Ciro Nogueira vá para a 
principal pasta do Planalto é 
a jogada mais robusta que o 
presidente fez até aqui para 
assegurar o apoio de partidos 
e da base de congressistas ao 
seu governo.

Parlamentares, sobretudo 
os do centrão, vinham pressio-
nando pela saída de Ramos da 
Casa Civil.

A avaliação é que o general 
não tem traquejo político, falha 
na articulação com o Legislativo 
e breca demandas de senadores 
e deputados, como a liberação 
de emendas.

Bolsonaro disse na terça-
-feira (26) à Rede Nordeste de 

Rádio que a Casa Civil é a “alma 
do governo”, e que Ramos é um 
amigo, mas que tinha dificul-
dades em dialogar com o Par-
lamento. “Agora, no linguajar 
com o parlamento ele tinha 
dificuldade. É a mesma coisa 
que você pegar o Ciro Nogueira 
para conversar com generais do 
Exército Brasileiro”, comparou 
o presidente.

Há ainda a constatação de 
que, com a proximidade das 
eleições de 2022, é preciso ter 
alguém na Casa Civil que saiba 
dar visibilidade aos feitos do go-
verno. Aliados também esperam 
que Ciro Nogueira costure as 
alianças políticas necessárias 
para a campanha de reeleição 
de Bolsonaro.

A prioridade para articula-
dores políticos e dirigentes de si-
glas que hoje pretendem apoiar 
a reeleição é a reformulação do 
Bolsa Família e outras medidas 
que impulsionem a recuperação 
da economia em 2022, após a 
vacinação da população contra 
a COVID-19. A aposta é um pro-
grama de forte apelo popular e 
uma economia aquecida.
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Em Campo Grande, 6 mil procedimentos devem ser 
realizados a partir de setembro, segundo a Sesau

Para desafogar lista 
de espera, SES prevê 
retomada das cirurgias 
eletivas em agosto 

No ano passado, 122 pessoas 
foram resgatadas da escravidão

Clayton Neves

A SES (Secretaria de Es-
tado de Saúde) espera re-
tomar no próximo mês as 
cirurgias eletivas em Mato 
Grosso do Sul. Os procedi-
mentos agendados, que não 
entram na lista de urgência 
e emergência da rede, es-
tavam suspensos desde o dia 
31 de março por conta do 
agravamento da pandemia e 
da alta ocupação de leitos. 
Agora, prestes a ver a fila 
andar novamente, pacientes 
que aguardam por um proce-
dimento cirúrgico se dizem 
aliviados e esperançosos.

Conforme a Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde), 
somente em Campo Grande 
pelo menos 6.700 pessoas 
esperam por uma cirurgia 
eletiva. A maioria de proce-

dimentos para retirada de 
hérnia, vesícula e correções 
ortopédicas. Menos otimista 
que o governo, a prefeitura 
espera a retomada somente 
para o mês de setembro. 

Com a Santa Casa, a pre-
feitura fechou parceria de R$ 
33,8 milhões para a realização 
dos procedimentos cirúrgicos. 
No Hospital São Julião, 100 
cirurgias estão contratadas 
e devem começar a ser feitas 
assim que o Estado der sinal 
positivo.

Sem divulgar a quantidade 
de pessoas que aguardam na 
fila de espera, o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, diz que a SES está 
finalizando levantamentos ne-
cessários para que mutirão de 
cirurgias seja feito. “Estamos 
em um cenário um pouco mais 
favorável e, por isso, as cirur-

gias eletivas serão retomadas. 
Ainda estão construindo como 
isso será feito e terminando 
levantamentos necessários, 
mas a expectativa é de que já 
no próximo mês tudo esteja 
pronto e se inicie”, explica.

Há mais de dois anos es-
perando a retirada de uma 
hérnia umbilical, a jornalista 
Ana Paula Chuva, de 32 anos, 
diz que vive verdadeira pere-
grinação em busca da cirurgia. 
“Em 2019 fiz todos os exames 
pela Santa Casa e em fevereiro 
de 2020 me chamaram para 
fazer a cirurgia, mas eu estava 
viajando”, conta.

Ao retornar, Ana Paula até 
tentou remarcar o procedi-
mento, mas, por causa da pan-
demia, já não foi mais possível. 
“Entrou a pandemia e sus-
penderam tudo. Desde então, 
continuo esperando”, relata.

No início de 2021, quando 
o governo do Estado reabriu 
as cirurgias eletivas, ela foi 
chamada mais uma vez, no 
entanto os exames de um ano 
antes não valiam mais. “Es-
tavam vencidos e tive de re-
fazer tudo. Quando refiz os 
exames e remarcaram a ci-
rurgia novamente, a situação 
da pandemia piorou e suspen-
deram o procedimento mais 
uma vez”, explica.

Agora, com a retomada pre-
vista para o mês que vem, ela 
conta que se sente esperan-
çosa de que a situação final-
mente tenha solução. “Dá um 
certo alívio saber que abriram 
novamente as cirurgias porque 
não vejo a hora de me livrar 
do incômodo que é. Eu não 
posso fazer esforço físico, nem 
mesmo carregar meu filho no 
colo”, finaliza.

Rafaela Alves 

As obras de reforma e de 
transformação da Cidade do 
Natal, nos altos da Avenida 
Afonso Pena, na Capital, em 
um complexo multiúso estão 
previstas para iniciar no mês 
que vem, conforme a coorde-
nadora especial da Central 
de Projetos da prefeitura, 
Catiana Sabadin. Em razão 
da sua localização no Parque 
das Nações Indígenas, a em-
presa 1A Serviços de Obras 
Civis e Terceirização de Pes-
soal, vencedora da licitação, 
deve utilizar de materiais 
sustentáveis para a execução 
da obra, cujo orçamento é de 
R$ 3.442.410,24.

O projeto teve de levar 
em conta ainda que a Ci-
dade do Natal está no Parque 
das Nações Indígenas, que 

é uma Área de Preservação 
Ambiental administrada pelo 
governo do Estado, onde é 
proibida a edificação de 
construções permanentes, 
com fundação, paredes de 
alvenaria. Com isso, será 
empregado um material sus-
tentável, desmontável, que 
não trará nenhum impacto 
ambiental.

Exemplo disso são os 
quiosques, a praça de alimen-
tação, além da Casa do Papai-
-Noel, que serão erguidos no 
sistema steel framig, uma es-
trutura em que se empregam 
perfis de aço galvanizado. As 
paredes externas são feitas 
de placas cimentícias e gesso, 
além de receberem revesti-
mento termoacústico.

A Cidade do Natal foi inau-
gurada em 2008, na gestão do 
então prefeito Nelsinho Trad. 

O local funcionava durante as 
festividades de fim de ano ou 
para eventos específicos.

“As obras começam em 
agosto, provavelmente na 
segunda quinzena do mês”, 
disse a coordenadora. Mas 
a previsão é de que as obras 
durem oito meses; com isso 
não ficará pronta para as 
festas de fim de ano.

“Não deve ficar pronto 
para o Natal deste ano. Até 
porque acreditamos que 
ainda não será possível aglo-
meração”, explicou Catiana. 
A empresa vencedora da li-
citação é a 1A Serviços de 
Obras Civis e Terceirização 
de Pessoal. O edital com 
a ganhadora foi divulgado 
no Diário Oficial da última 
terça-feira (27). 

No entanto, de acordo com 
a publicação, as empresas 

concorrentes têm, a contar 
do dia 27 de julho, o prazo de 
cinco dias para apresentar 
recurso. O valor total da obra 
é de R$ 3.442.410,24 e o edital 
de abertura da licitação foi 
publicado no dia 21 de maio. 

A Cidade do Natal ganhará 
uma cara nova. Inclusive a 
antiga estrutura do local co-
meçou a ser demolida no mês 
de junho. E os quiosques ins-
pirados nos chalés escandi-
navos, segundo a prefeitura, 
darão lugar a 17 quiosques 
com fachadas que remeterão 
às linhas arquitetônicas de 
prédios que são parte da 
história de Campo Grande. 
Entre eles: Morada dos Baís, 
Hotel Americano, Colégio 
Oswaldo Cruz e a Casa da 
Esplanada são alguns dos 
prédios que vão dar cara ao 
complexo multiúso. 

De janeiro de 2020 a maio 
de 2021, cerca de 122 que 
viviam em situação de es-
cravidão foram resgatadas 
em Mato Grosso do Sul. 
Fronteira com o Paraguai 
e a Bolívia e conhecido por 
abrigar comunidades indí-
genas, o Estado é visado por 
criminosos especialistas no 
tráfico de pessoas. 

“Geralmente são vítimas 
que estão em situação de 
vulnerabilidade. Não têm 
qualificação profissional, são 
imigrantes que precisam so-
breviver e acabam ficando 
à mercê de aliciadores”, ex-
plica Jeferson Pereira, procu-
rador do MPT-MS (Ministério 
Público do Trabalho de Mato 
Grosso do Sul). 

Segundo ele, para se 
aproximar das vítimas os 
criminosos geralmente 
apresentam propostas van-
tajosas que parecem ser a 
salvação para a situação crí-
tica em que a pessoa se en-
contra. “Oferecem emprego 
para modelos, trabalhadores 
rurais e oferecem melhores 
condições para índios que 
enfrentam dificuldades nas 
aldeias”, explica. 

O procurador afirma que, 
das pessoas resgatadas no 
Estado, 69 eram indígenas 
e 28 imigrantes. “Quando 
aliciadas, essas vítimas são 
levadas para alojamentos 

precários onde muitas vezes 
não existe água potável, as 
condições de higiene são 
péssimas e alimentação e 
remuneração longe do acei-
tável pela lei. Recebem em 
diária, sem registro e com 
valores que configuram total 
exploração”, completa.

Para combater o tipo 
de crime, o Ministério Pú-
blico do Trabalho lançou na 
quarta-feira (28) o Projeto 
Liberdade, que vai levar in-
formação até as rodoviárias 
das cidades de Mato Grosso 
do Sul. Em Campo Grande, ví-
deos começaram a ser trans-
mitidos em telões espalhados 
pelo terminal de transbordo. 
Nas telas, além de informa-
ções sobre o assunto, o tele-
fone onde denúncias podem 
ser feitas.  

“Temos a informação de 
que 60% do tráfico de pessoas 
acontece pelo transporte ter-
restre. Por isso esses lugares 
são estratégicos porque é por 
onde os criminosos passam 
e é onde há grande fluxo de 
pessoas que podem denun-
ciar”, completa. 

Além de violação dos di-
reitos humanos, o tráfico de 
pessoas é crime e pode ser 
denunciado pelo telefone 181. 
“Com a denúncia o Poder 
Público pode agir e coibir 
crimes bárbaros como este”, 
finaliza o procurador. (CN)

Exames e consultas 
especializados devem 
acontecer em maior 
número no Estado
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Conforme divulgado pelo governo do Estado, 
a aposta para esvaziar o grupo de espera é a 
nova edição do programa Caravana da Saúde, 
que vai percorrer cidades do Estado para 
tentar desafogar a fila. A capacidade estimada 
é de que sejam realizadas até 1,5 mil cirurgias 
por fim de semana.

Antes exclusiva para atendimentos 
oftalmológicos, a Caravana agora será 
ampliada e vai abranger áreas de ortopedia, 
cirurgia geral, ginecologia, entre outras. De 
acordo com Geraldo Resende, também serão 
realizados exames especializados, entre 
eles tomografia, ressonância, endoscopia e 
colonoscopia.

Além das unidades públicas, o governo 
estuda parceria com hospitais particulares, 
que poderão se cadastrar e participar de 
seleção para que também façam as cirurgias da 
rede SUS (Sistema Único de Saúde).

Caravana vai reduzir espera de MS

Projeto prevê a 
construção de um 
complexo multiúso e 
sem danos ambientais

Arquivo O Estado

Em agosto, nova Cidade do Natal deve ser 
construída com materiais sustentáveis

Nilson Figueiredo

Na rodoviária da 
Capital informativos 
reforçam importância 
da denúncia no 181
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Imunização

COVID-19 Frente fria

Fiems retoma a testagem gratuita contra o novo coronavírus com 350 exames por dia

Vacinação de trabalhadores 
da indústria avança na 
Capital e setor apresenta 
recuperação de produção

Com aval do Ministério da Saúde, imunização 
de adolescentes deve começar em setembro

Temperaturas despencam e 
SAS intensifica abordagens

Queima controlada 
é proibida no 
Pantanal 

Com estoque baixo 
Hemosul pede 
doações 

Expedientes dos 
órgãos municipais 
são retomados 

Funsat oferece 
curso de educação 
financeira 

Prefeitura abre 
licitação para obras 
de seis pontes

O Imasul (Instituto de 
Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul) suspendeu 
até o dia 30 de outubro 
todas as autorizações 
ambientais emitidas 
para a realização de 
“queima controlada” em 
propriedades localizadas 
na Área de Uso Restrito 
do Pantanal. Porém a 
suspensão não se aplica 
às práticas de prevenção 
e combate a incêndios 
realizadas pelas instituições 
de prevenção contra 
incêndios florestais. (RA) 

A Rede Hemosul está 
com estoque baixo, e na 
terça-feira (27) os níveis 
ficaram 70% abaixo do 
necessário para atender 
os hospitais particulares e 
públicos de todo o Estado. 
Há necessidade de todas 
as tipagens sanguíneas, 
mas principalmente 
para O- e O+, ambos 
com apenas 33% do 
estoque estratégico, e 
B+ que está com 38%. 
Mais informações podem 
ser obtidas no site do 
Hemosul. (RA) 

O expediente de 
trabalho da Prefeitura de 
Campo Grande volta ao 
regime normal a partir da 
próxima segunda-feira (2). 
Todos os servidores, com 
exceção dos que possuam 
comorbidades, maiores 
de 60 anos, gestantes, 
lactantes até 6 meses e 
quem esteja com sintomas 
da COVID permanecerão 
em regime de teletrabalho.  
Quem recusou a vacina 
deverá voltar às atividades 
e firmar um termo de 
responsabilidade. (RA)

A Funsat (Fundação 
Social do Trabalho), está 
com inscrições abertas 
para o curso on-line e 
gratuito de Introdução à 
Educação Financeira: com 
utilização de Excel ou HP, 
com carga horária total 
de 20 horas. São 40 vagas, 
e as inscrições poderão 
ser feitas on-line por meio 
do link: https://forms.gle/
bVndfUj25BwcPPKf7/ e 
serão encerradas com o 
fechamento das vagas; o 
curso terá início no dia 9 
de agosto. (RA) 

A prefeitura abriu 
licitação para contratar a 
construção de seis pontes 
de concreto na zona 
rural de Campo Grande, 
cinco delas na região do 
distrito de Anhanduí, que 
concentra a maior parte 
da produção agrícola do 
município, com quase 
90 mil hectares de soja 
e milho. As propostas 
serão abertas no dia 2 de 
setembro. O investimento 
previsto é de R$ 4 milhões, 
com expectativa de 
redução do orçamento de 
referência pela disputa na 
concorrência. (RA)

Mariana Ostemberg

Por diversas vezes, o se-
cretário de Estado de Saúde, 
Geraldo Resende, afirmou 
que pretende vacinar contra a 
COVID-19, com, pelo menos, a 
primeira dose, a maior parte da 
população de Mato Grosso do 
Sul até o fim de agosto ou co-
meço de setembro. A expecta-
tiva é de que logo depois disso 
comecem a ser vacinados os 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
já que o Ministério da Saúde 
autorizou, na terça-feira (27), 
a imunização desse público.

Durante a visita do mi-
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, no dia 16 de julho, 
o Cosems-MS (Conselho de 
Secretários Municipais de 
Saúde) entregou a ele um 
pleito para que o grupo fosse 
incluído no PNI (Programa 
Nacional de Imunizações). O 
documento foi assinado pelo 
ministro Queiroga, Conasems 
(Conselho Nacional de Secre-
tários Municipais de Saúde) 
e Conass (Conselho de Secre-
tários Estaduais de Saúde).

No anúncio, o Ministério da 
Saúde explica que deve ser 
dada prioridade para a vaci-
nação de adolescentes com 
comorbidades e a imunização 
deve começar só depois de 
concluída a distribuição de va-
cinas suficientes para aplicar, 
pelo menos, a primeira dose 
em toda a população adulta 
vacinável.

No mês passado, a SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde) autorizou que os mu-
nicípios começassem a va-
cinar pessoas, a partir dos 12 

anos, com doenças preexis-
tentes com o imunobiológico 
da Pfizer. Para o presidente 
do conselho, Rogério Leite, 
os adolescentes sem comor-
bidades devem começar a ser 
imunizados em setembro, em 
Mato Grosso do Sul. 

“Muitas cidades do Es-
tado já vacinaram todos com 
mais de 18 anos, ao menos 
com a primeira dose, como 
é o caso dos 13 municípios 
de fronteiras que fazem 
parte do estudo, e há muni-
cípios pequenos que também 
aguardam somente as se-
gundas doses para finalizar 
a imunização de pessoas com 
mais de 18 anos”, reforçou. 

Em Campo Grande, esse 
público com comorbidade já foi 
vacinado, agora a Sesau (Se-
cretaria Municipal de Saúde) 
informou que segue com a imu-
nização de grupos prioritários 
e por faixa etária, sendo que 
a aplicação da primeira dose 
parou em pessoas com 31 e 32 
anos para, então, começar a 
vacinar os adolescentes. 

Antecipação de doses
A partir de agosto, Campo 

Grande deve deixar de ante-
cipar a aplicação da segunda 
dose dos imunizantes da Pfizer 
e AstraZeneca. A decisão foi 
tomada após o Ministério da 
Saúde informar que estados 
e municípios que não respei-
tarem o prazo estipulado pelos 
fabricantes para aplicação das 
doses de reforço podem sofrer 
“penalidades futuras”. 

Uma nota técnica assinada 
pelo Ministério da Saúde, Co-
nasems (Conselho Nacional 

de Secretários Municipais de 
Saúde) e Conass (Conselho 
de Secretários Estaduais 
de Saúde) deixa claro que 
os intervalos entre as doses 
devem ser seguidos “rigoro-
samente”, além das demais 
recomendações técnicas. 

“O sucesso da vacinação 
depende da atuação sinérgica, 
harmônica e solidária entre os 
níveis federal, estadual e mu-
nicipal, além da colaboração 
imprescindível da sociedade 
civil e dos meios de comuni-
cação”, ressalta a nota. 

No dia 14 de julho, a SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde) havia enviado uma re-
comendação aos 79 municípios 
para que o intervalo entre as 
doses fosse respeitado, já que 
o PNI (Programa Nacional de 
Imunizações) havia orientado 
que intervalos maiores entre 
as doses oferecem respostas 
imunes mais robustas após a 
segunda dose, o que, em prin-
cípio, pode se traduzir, inclu-
sive, em respostas protetoras 
mais duradouras.

A recomendação é de que 
seja respeitado o prazo de 
28 dias entre as duas doses 
da vacina da CoronaVac, 12 
semanas entre a primeira e se-
gunda dose da AstraZeneca, 12 
semanas entre as duas doses 
de Pfizer. A vacina da Janssen 
é aplicada em dose única.

Ainda conforme a nota téc-
nica do Ministério da Saúde, 
após a distribuição da pri-
meira dose para toda a po-
pulação adulta com 18 anos 
ou mais, será analisada a re-
dução do intervalo entre a 
primeira e a segunda dose.

Rafaela Alves 

As temperaturas voltaram 
a despencar em Mato Grosso 
do Sul com a nova frente fria. 
O tempo começou a mudar 
na última terça-feira (27) e 
ontem (28) já amanheceu ge-
lado. Com isso, a SAS (Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social) intensificou desde a 
última terça-feira as ações de 
abordagem à população em 
situação de rua. 

Segundo a pasta, foram am-
pliadas de 8 para 12 as equipes 
que atuam no Seas (Serviço 
Especializado em Abordagem 
Social). Somente na última 
quarta-feira (28), a secretaria 
recebeu 35 ligações de pedidos 
de ajuda. Entre terça (27) e 
ontem foram realizadas 18 
abordagens, e 7 aceitaram o 
acolhimento. 

Apesar das recusas, no 
inverno a aceitação pelo 
acolhimento aumenta em 
média 20%. 

“De qualquer forma, nós 
não deixamos de dar as-
sistência. Para os que não 
aceitam o acolhimento são 
ofertados cobertores e agasa-

lhos”, garantiu o gerente da 
Rede de Proteção Social Espe-
cial de Alta Complexidade da 
SAS, Artêmio Miguel Versoza. 

Quem aceita o acolhimento 
é encaminhado  para a Uaifa 
I (Unidade de Acolhimento 
Institucional para Adultos e 
Famílias – antigo Cetremi), 
Casa de Passagem Resgate 
(imigrantes, migrantes e 
idosos) e Casa de Apoio São 
Francisco. 

Desde a primeira onda de 
frio, em junho, foram reali-
zadas mais de 600 aborda-
gens e entregues 293 cober-
tores. Além disso, 263 pessoas 
foram encaminhadas para as 
unidades de acolhimento.

Previsão
A sexta-feira (30) promete 

ser ainda mais fria. Segundo 
o meteorologista Natálio 
Abrahão, e seis municípios 
devem registrar mínimas ne-
gativas amanhã. São eles: 
Sete Quedas (-5°C), Paranhos 
(-4°C), Ivinhema (-3°C), Dou-
rados (-3°C), Rio Brilhante 
(-2°C) e Nova Alvorada do Sul 
(-2°C). Na Capital, a mínima 
deve ser de 7ºC.

A Fiems retoma nesta 
quinta-feira (29), de forma 
gratuita, a realização de 10 
mil testes contra o novo co-
ronavírus em Campo Grande. 
A expectativa é de que pelo 
menos 350 exames sejam 
realizados diariamente no 
drive-thru instalado no Edi-
fício Garagem da Fiems, lo-

calizado em frente do Edifício 
Casa da Indústria, na Rua 
Engenheiro Roberto Mange, 
na Capital. Os atendimentos 
começam a partir das 8h30 
da manhã.

Vale lembrar que essa é a 
segunda vez que a federação 
realiza a testagem em massa 
na Capital. O drive-thru foi 

ativado pela primeira vez no 
início de maio (6/5). Todos 
os exames feitos no drive 
são lançados no sistema de 
registro do Ministério da 
Saúde, que acompanha de 
perto os casos positivos.

Onde agendar o exame?
O exame oferecido é o teste 

rápido de antígeno por meio 
de um swab nasal (cotonete 
específico) introduzido na na-
rina e colhe a secreção nasal. 
Para fazer o teste disponibili-
zado pelo Sesi, basta acessar o 
site: https://www.loja.sesims.
com.br/, preencher os dados 
necessários para cadastro e 
agendar o melhor horário; os 

atendimentos são realizados 
de segunda a sexta-feira das 
8:30 às 11:30 e das 13:30 às 
16:30. Os resultados serão 
disponibilizados pelo número 
de WhatsApp cadastrado em 
até duas horas após a coleta. 
Mais informações pelo 0800 
723 7374 ou pelo WhatsApp 
(67) 3320-3425.

Testagem gratuita para diagnóstico da COVID-19 é retomada em Campo Grande

Nilson Figueiredo

Trabalhadores 
acima dos 18 anos 
comemoraram o 
recebimento da dose

População pode fazer 
denúncias no telefone 
(67) 98404-7529 ou 
no 98471-8149

Nilson Figueiredo
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Jhefferson Gamarra

A vacinação de trabalha-
dores da indústria contra a 
COVID-19 entrou na faixa 
etária final em Campo Grande. 
Nessa quarta-feira (28), pro-
fissionais acima de 18 anos 
receberam a primeira dose 
do imunizante na Capital. Até 
o momento, de acordo com o 
Painel Mais Saúde, adminis-
trado pela secretária estadual 
de Saúde, 48.821 trabalha-
dores industriais receberam 
pelo menos uma dose da va-
cina contra a doença. 

Após uma pequena desa-
celeração na produção, com o 
agravamento da pandemia em 
todo o Brasil, o setor industrial 
vive um processo consolidado 
de recuperação, atrelado à 

inclusão dos trabalhadores no 
grupo prioritário de vacinação.

Levantamento feito pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), divul-
gado no início do mês, mostra 
que, após três meses conse-
cutivos de baixas, a produção 
industrial voltou a crescer no 
país. Em maio, avançou 1,4% 
na comparação com o mês de 
abril. 

Com desempenho favorável, 
o setor retoma o patamar de 
produtividade registrado no 
período pré-pandemia, de fe-
vereiro de 2020. Em relação 
a maio de 2020, quando ainda 
não havia o processo de vaci-
nação, a produção industrial 
registrou alta de 24%. Apesar 
da retomada no crescimento, o 
setor ainda se encontra 16,7% 

abaixo do recorde, registrado 
em maio de 2011.

“Essa movimentação pode 
ser atribuída a uma maior fle-
xibilização das medidas restri-
tivas em função da pandemia”, 
explica o gerente da pesquisa 
do IBGE, Bernardo Almeida.

Além do aumento na pro-
dução industrial, o Índice de 
Confiança da Indústria (ICI), 
medido no país pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
cresceu 0,8 ponto de junho 
para julho deste ano e atingiu 
108,4 pontos, em uma escala 
de zero a 200. 

A alta foi puxada principal-
mente pelo índice de expecta-
tivas, que mede a confiança 
do empresariado da indús-
tria brasileira em relação 
ao futuro, que acompanha o 

processo de imunização que 
avança no país. 

“A indústria não parou, 
mesmo com todos os problemas 
que nos foram impostos pela 
pandemia. E a vacinação dos 
trabalhadores da indústria é 

motivo de comemoração, porque 
somos essenciais. A vacina é a 
única solução para o problema 
que estamos enfrentando”, ava-
liou Sérgio Longen, presidente 
da Fiems (Federação das Indús-
trias de Mato Grosso do Sul).
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Famílias da 
região vão 
ter acesso a 
energia com 
painéis solares

Ilumina Pantanal muda vida da população e será 
divulgado como opção de energia limpa aos EUA

O responsável pelo projeto 
Ilumina Pantanal, Helber Salvo, 
explicou que o módulo é capaz de 
produzir quatro placas fotovoltaicas, 
capazes de produzir 345 watts cada, 
sendo ao todo 1.700 watts. “Nós 
idealizamos esse sistema para uma 
casa que tem uma TV, uma geladeira, 
um ventilador e três lâmpadas. 

Para essas pessoas é o máximo 
que elas precisam. Além disso, caso 
elas tenham a Tarifa Social, não 
pagariam mais de R$ 20 na fatura. 

Caso elas não tenham o benefício, 
esse valor pode ser em torno de R$ 35 
a R$ 55 por mês. 

Beneficiado pela 
implantação do modelo de 
geração solar, que abrange 
a maioria dos grandes e 
pequenos produtores rurais 
e comunidades ribeirinhas, 
Armando Arruda Lacerda, 
66, traduz o sentimento 
do homem pantaneiro: 
“deixamos de ser 
invisíveis, a luz agora 
nos ilumina”. Dono do 
Porto São Pedro, um dos 
principais embarcadouros 
de gado da sub-região do 
Paiaguás, Lacerda mareja 
os olhos ao falar de uma 
conquista sonhada pelos 
desbravadores da região.

A pescadora e catadora 
de iscas Enaurina da Silva 
Rodrigues, 59, está radiante 
com a sua placa solar. Ela 
vive há mais de 40 anos na 
curva do Rio Paraguai, na 
localidade do Chané (nome 
de tribo indígena extinta), e 
nunca imaginou que teria uma 
geladeira em sua humilde 
casa e poder tomar um banho 
quente com o frio que está 
fazendo na região. 

“É uma alegria 

População 
comemora
as melhorias

Flávio Veras
Enviado Especial ao Pantanal
Rosana Siqueira/Da Redação 

Mais dignidade e conforto 
às populações ribeirinhas do 
Pantanal e sustentabilidade 
para as famílias que tiram 
seu sustento das águas do Rio 
Paraguai. 

Coisas simples como tomar 
um tereré gelado, guardar um 
peixe ou ver uma TV agora 
vão estar presentes na vida 
de pelo menos 2 mil famí-
lias com o programa Ilumina 
Pantanal, que está levando 
energia para a região. Tudo 
isso à base da captação de luz 
solar em placas fotovoltaicas. 
E mais, a ideia deverá ser 
apresentada até mesmo para 
autoridades americanas, como 
o ex-senador John Kerry e o 
ex-governador da Califórnia 
Arnold Schwarzenegger, como 
alternativa de fonte de ener-
gias renováveis.

As afirmações foram feitas 
ontem (28) pela manhã pelo 
governador do Estado, Rei-
naldo Azambuja, que acompa-
nhado do ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
participou da solenidade que 
marcou o lançamento oficial 
do programa Ilumina Pantanal, 
parceria do governo federal, do 
Estado e do grupo Energisa no 
Porto São Pedro (na região da 
Serra do Amolar). Na comitiva 
ainda estavam o secretário 
de Infraestrutura, Eduardo 
Riedel, o titular da Semagro, 
Jaime Verruck, e o CEO da 
Energisa, Ricardo Botelho.

Em entrevista coletiva, o 
ministro falou da importância 
de o país desenvolver outras 
frentes energéticas, como a 
solar, biomassa e a eólica. 

“É uma verdadeira recom-
pensa das políticas públicas 
que nós as vezes elaboramos 
e nao temos a percepção exata 
delas. Hoje que vim conhecer 
e vi a inclusão social tão im-
portante. 

Estou muito feliz e também 
recebendo presente uma re-
compensa por este programa 
do presidente lançou há pouco 
tempo e que traz tantos be-
nefícios para a população”, 
salientou Albuquerque.

Em meio a polêmicas sobre 
os preços da energia praticada 
nas usinas térmicas, que serão 
bem maiores que os das hidre-
létricas, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, e 
o governador Reinaldo Azam-
buja participaram ainda ontem 
da cerimônia de reativação da 
Usina Termelétrica William 
Arjona, em Campo Grande. 
A unidade vai converter gás 
natural em energia e assim 
contribuir com o setor elétrico 
de Mato Grosso do Sul, além 
da geração de empregos e 
arrecadação ao Estado.

“É importante a retomada 
de investimentos como a re-
ativação da usina, que estava 
parada desde 2017. Conse-
guimos construir esta parceria 
por meio de incentivos fiscais e 

Dádiva sonhada
O governador afirmou que 

esse tipo de inciativa é um 
marco histórico para a re-
gião do Pantanal. Azambuja 
ressaltou que a chegada do 
insumo energético é “uma 
dádiva sonhada” e um “ganho 
para todos nós, para Mato 
Grosso do Sul e principal-
mente para o homem e a 

mulher pantaneiros”. Ele 
reafirmou a parceria com 
o governo federal e com a 
Energisa, fundamental para 
viabilizar o Ilumina Pantanal, 
e ressaltou que o investi-
mento se soma ao grande 
programa de obras de infra-
estrutura que o governo do 
Estado executa na região, 
com abertura de estradas e 

portos. “Estamos trazendo 
desenvolvimento à pecuária 
tradicional, dinamizando o 
turismo e também dignidade 
a quem vive aqui e preserva 
este santuário que é um bem 
mundial”, disse.

O CEO da Energisa, Ri-
cardo Botelho, ressaltou a 
importância do trabalho da 
equipe da concessionária de 

energia em chegar a lugares 
tão distantes e do apoio dos 
governos federal e estadual. 

“Me sinto realizado de poder 
vivenciar a grande felicidade 
dos moradores, dos empreen-
dedores desta região que há 
muitos anos esperam e agora 
viram o sonho virar realidade. 
Hoje testemunhamos o tra-
balho árduo, resistente de um 

muito grande, agora 
temos água gelada 
e luz para iluminar 
o terreiro por causa 
da onça-pintada”, 
comenta.

A ribeirinha recebeu 
a visita do governador 
Reinaldo Azambuja, 
do ministro Bento 
Albuquerque e do diretor-
presidente da Energisa, 
Marcelo Vinhaes, nessa 
quarta-feira. Abraçando o 
governador, ela agradeceu: 
“O senhor fez um 
grande favor para 
nós”. Enaurina é viúva 
e vive com um filho e três 
netos. Agora, acolheu 
a filha adotiva, Maria 
Antônia, que morava na 
cidade e cujo marido, 
Aparecido Lima, 55, estava 
desempregado.

 “Com a luz vai 
melhorar tudo”, diz, 
lembrando que a luz 
traz pra gente um pouco 
mais de conforto. “Ao 
menos temos onde 
gelar nossa comida. 
Além disso, posso 
ter um local pra 
colocar minhas iscas 
que comercializo. 
Portanto, até me 
ajuda no meu 
trabalho”, conclui.

Térmica é inaugurada como ajuda em tempos de crise hídrica

Governador 
discursa durante a 
reinauguração da
usina termelétrica

Ministro de MInas Bento 
Albuquerque abraça 
catadora de iscas 
Enaurina em solenidade

Divulgaççao Portal do MS

Fotos: Valentin Manieri

participação da MSGÁS e Ener-
gisa. Além de produzir energia, 
esta unidade vai gerar ICMS, 
empregos e novas oportuni-

dades ao Estado”, afirmou o go-
vernador Reinaldo Azambuja.

O ministro Bento Albu-
querque citou que a reativação 

Agora temos água 
gelada e luz para 
iluminar o terreiro 
por causa da 
onça-pintada
Enaurina Rodrigues, catadora de iscas

grande numero de colabora-
dores da Energisa, de viabilizar 
a energia. Isso é uma prova que 
podemos aliar a preocupaçãpo 
com o meio ambiente a políti-
cias públicas bem desenhadas 
para ter resultados favoráveis 
mesmo em locais mais dificeis”, 
salientou.

Gringos
Azambuja ainda lembrou 

que o projeto será apresen-
tado em encontro virtual na 
sexta-feira (30) com outros 
chefes estaduais de Executivo 
e o principal “negociador” dos 
Estados Unidos na temática 
ambiental, braço direito do pre-
sidente dos EUA, Joe Biden, e 
incumbido por ele de tratar de 
assuntos ambientais e climá-
ticos internacionalmente.

“Vamos ter essa reunião com 
o John Kerry e com o ex-go-
vernador da Califórnia Arnold 
Schwarzenegger, e eu fui esco-
lhido para falar pelo Centro-
-Oeste. Outros governadores 
vão representar outras regiões 
para falarmos sobre questões do 
aquecimento global”, diz. 

Ou seja, economicamente se torna 
vantajoso pra essas famílias que 
dependem de gerador a combustível 
fóssil, o que é muito caro”, explicou o 
engenheiro.

O programa tem projeção de 
atender a 2.167 moradias até meados 
de 2022.  

O projeto está sendo executado 
pela Energisa, com investimentos de       
R$ 134 milhões.

Do total das novas unidades 
consumidoras, 77 receberão modelo 
tradicional de transmissão de 
energia elétrica e outras 2.090 serão 
no sistema solar.

da usina mostra que, apesar 
da crise no setor hídrico, o 
Brasil e Mato Grosso do Sul 
têm outras fontes de energia 
que estão sendo implemen-
tadas, o que ajuda neste mo-
mento.

“Aqui é mais um exemplo 
para superarmos a crise, a 
usina estava parada e agora 
vai ter um papel importante 
neste enfrentamento. Nossa 
matriz [energia] é diversi-
ficada. Só em Mato Grosso 
do Sul temos 22 empreendi-
mentos de geração de energia 
sendo instalados.”

Retorno das atividades
À frente da usina está o 

Grupo Delta Geração, que en-
trou no setor após o novo 
marco regulatório em abril 

deste ano. A unidade já co-
meçou as atividades desde 10 
de julho. Todas as máquinas já 
estarão em funcionamento até 
a próxima semana.

O presidente do Grupo 
Delta, Luiz Fernando Viana, 
ressaltou que a energia produ-
zida na unidade equivale a 50% 
do consumo de Campo Grande. 
“Entramos em operação no 
dia 10 de julho já com três má-
quinas, que produz 120 mega-
watts, na semana que vem vão 
funcionar as cinco [máquinas], 
chegando a nossa capacidade 
de 150 megawatts.”

Viana revelou que já existe 
um estudo para ampliar ainda 
mais esta capacidade máxima. 
Sobre o gás natural utilizado, a 
previsão é de 1.350.000 metros 
cúbicos diários com o uso das 

cinco máquinas.

Mais caro do país
A usina de energia terá o me-

gawatt/hora mais caro do país, 
com custo de R$ 1.741 por cada 
MWh (megawat-hora) gerado.

Embora use gás natural como 
combustível, a William Arjona 
terá tarifa maior do que usinas 
a óleo diesel, geralmente mais 
caras. A segunda térmica mais 
cara do Brasil, Xavantes, em 
Goiás, tem custo de produção 
de R$ 1.464 por MWh.

Em relação a térmicas mo-
vidas a gás natural, a di-
ferença é ainda maior. Até 
o início das operações de 
William Arjona, a usina mais 
cara com esse combustível era 
Araucária, no Paraná, com R$ 
1.138 mil por MWh.

Como funciona o sistema
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Com lavouras já maduras, produtividade não deve 
ser afetada com temperaturas baixas em MS

Colheita do milho está 
em 4% e geadas já não 
são mais risco ao grão

Banco-Brasil

Trabalho

BB prorroga inscrições para concurso até dia 7 

Ministério tira de Guedes decisões do FGTS e FAT

Produção do milho 
deverá ficar em pouco 
mais de 6 milhões de 
toneladas neste ano

Ar
qu

ivo
 O

EM
S

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul avança 
lentamente com a colheita do 
milho da safra 2020/2021, que 
alcançou 4,1% nas lavouras de 
Mato Grosso do Sul até o fim 
da semana passada. Os dados 
são do boletim do Projeto Siga-
-MS (Sistema de Informação 
Geográfica do Agronegócio), 
coordenado pela Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 

Produção e Agricultura Fami-
liar) junto com a Aprosoja-MS 
(Associação de Produtores de 
Soja de MS). Com as lavouras 
já maduras, as geadas que são 
anunciadas para os próximos 
dias não devem afetar a pro-
dutividade, que já teve redução 
significativa em consequência 
das más condições climáticas.

A safra de milho deste ano 
prometia ser recorde, com 
volume superior a 9 milhões 
de toneladas, tendo em vista 

o aumento de 5,7% na área 
(2,003 milhões de hectares) 
em relação à safra do ano pas-
sado. No entanto, a estiagem 
na fase de desenvolvimento 
das plantas, em seguida 
chuvas de granizo e, por fim, 
uma forte geada no momento 
em que as espigas começavam 
a granar derrubaram a pre-
visão inicial de produtividade, 
agora recalculada para 6,285 
milhões de toneladas.

O governo do Estado pu-

blicou os decretos números 81 
e 82 no Diário Oficial do último 
dia 14, declarando situação de 
emergência pelo prazo de 180 
dias em Mato Grosso do Sul, em 
decorrência da seca e da geada 
que atingiram boa parte do 
Estado. Os decretos respaldam 
os produtores rurais no pedido 
do seguro agrícola.

Prorrogado
No dia 20 de julho, após ar-

ticulação da Semagro, o Banco 

do Brasil decidiu prorrogar 
por 180 dias, após o venci-
mento final, as operações com 
pedido de Proagro pendentes 
de deferimento no âmbito da 
instituição; e por 120 dias, 
após o vencimento, as ope-
rações com apresentação do 
comunicado de sinistro, cujo 
aviso também esteja pendente 
de deferimento.

O boletim do Siga-MS 
mostra que 56,60% da safra de 
milho já está vendida, porém 

as lavouras não vão entregar o 
volume estimado, o que força a 
renegociação dos contratos. A 
quebra na safra se reflete em 
toda cadeia econômica que usa 
o milho e seus derivados, como 
granjas de suínos e aves, que 
precisam trazer o produto de 
fora para suprir a falta no mer-
cado interno. No auge da safra 
do ano passado, a saca de 60 
quilos do milho estava cotada 
em média a R$ 27,00. Neste ano 
já ultrapassa R$ 88,00.

ANA PAULA BRANCO
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) 

 A Fundação Cesgranrio, 
organizadora do concurso do 
Banco do Brasil em 2021, pror-
rogou, nessa quarta-feira (28), 
o período de inscrições até 7 de 
agosto para todos os candidatos. 
O prazo já havia sido ampliado 
para pessoas com deficiência. 
Para os demais candidatos as 
inscrições iriam até hoje.

São 4.480 vagas de escritu-
rário, nas áreas de agente de 
tecnologia e agente comercial, 
sendo 2.240 imediatas e 2.240 
para formação de cadastro de 
reserva, com salário inicial de 
R$ 3.022,37, mais benefícios.

Para se candidatar é preciso 
se inscrever pelo site https://
www.cesgranrio.org.br/ e 
pagar a taxa de R$ 38. O pa-
gamento do boleto poderá ser 
feito até 9 de agosto.

Os candidatos serão ava-
liados em setembro por meio de 
prova objetiva com 70 questões 
de múltipla escolha e uma re-
dação, de caráter eliminatório.

O edital 2021 está disponível 
em https://www.cesgranrio.org.
br/pdf/bb0121/bb0121_edital.
pdf. Para ser aprovado o can-
didato precisa acertar, pelo 
menos, 50% nas provas de 
conhecimento básicos e espe-
cíficos e tirar entre 70 e 100 
pontos na redação.

FÁBIO PUPO
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) 

O governo publicou a MP 
(medida provisória) que recria 
o Ministério do Trabalho e Pre-
vidência repassando à pasta 
dez atribuições e sete órgãos 
colegiados até então de res-
ponsabilidade da Economia, in-
cluindo os conselhos do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço) e do FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador). 
Apesar disso, o texto dá so-
brevida à influência da equipe 
econômica nas decisões.

O texto foi publicado no Di-
ário Oficial da União de ontem 

(28), que também trouxe de-
cretos que alteram a equipe 
ministerial. A pasta de Trabalho 
e Emprego será comandada por 
Onyx Lorenzoni, que fica exone-
rado do comando da Secretaria-
-Geral da Presidência.

De acordo com a MP, a estru-
tura do Ministério do Trabalho 
terá órgãos como o Conselho 
Deliberativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador, o Con-
selho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
e o Conselho Nacional de Previ-
dência Complementar.

O texto determina que a 
presidência do conselho do 
FGTS será ocupada por re-

presentante indicado pelo mi-
nistro do Trabalho (direito até 
então da Economia). Esse e 
outros órgãos repassados têm 
decisão colegiada e partilhada 
entre governo, empresas e 
trabalhadores.

Há expectativa de mais mu-
danças para que Onyx possa 
ficar com ao menos parte das 
outras indicações da Economia 
nos órgãos, apesar de a MP não 
ter previsto tais alterações.

O Ministério do Trabalho 
receberá da Economia as áreas 
de previdência, políticas para 
geração de emprego e moderni-
zação do trabalho, fiscalização, 
política salarial, intermediação 

de mão de obra, formação e 
desenvolvimento profissional, 
segurança e saúde no trabalho, 
regulação profissional e re-
gistro sindical.

Pela MP, o cargo de secre-
tário especial de Previdência e 
Trabalho, ocupado por Bruno 
Bianco, é transformado em 
cargo de secretário-executivo 
do Ministério do Trabalho.

Passam a ser subordinadas 
ao novo ministério a Secretaria 
do Trabalho, a Secretaria de 
Previdência e a Subsecretaria 
de Assuntos Corporativos. A 
medida devolve ao ministério 
todos os servidores lá lotados 
antes da criação da Economia.

CONCURSO BB | 4.480 vagas
Cargo: escriturário, nas áreas de agente de tecnologia e agente comercial
Remuneração: salário inicial de R$ 3.022,37 para jornada de 30 horas 
semanais + benefícios
Requisito básico: certificado de conclusão ou diploma de curso de 
nível médio
Contrato: período de experiência de 90 dias e depois contratação regime CLT
Inscrições: até 7 de agosto, pelo site www.cesgranrio.org.br
Taxa: R$ 38
Prova: 26 de setembro

Confira aqui como se pre-
parar para o concurso do BB 
Os selecionados para agente co-
mercial serão responsáveis pelo 
atendimento aos clientes nas 
agências, enquanto os agentes 
de tecnologia vão atuar com foco 

em internet banking. Ambos 
terão jornada de 30 horas se-
manais e receberão benefícios 
como vale-alimentação/refeição 
de R$ 831,16, por mês, assis-
tência médica e participação nos 
lucros ou resultados. 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,108 R$ 5,109        -1,21
Turismo R$ 5,11 R$ 5,27       -1,36
Euro R$ 6,084 R$ 6,085       -0,4531
Libra Esterlina R$ 7,165 R$ 7,168       -0,1671

Investimentos 

OURO (BM&F): R$ 298,15
IBOVESPA (SP): 126.285,59 +1.673,56 (1,34%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  307,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  290,50
Frango Congelado  R$      7,68 
Frango Resfriado  R$      7,78
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      7,15
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  168,86 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    99,19
*Atualizado: 23/07

Cotações

Poupança 

25/07         0,1159
26/07              0,1590
27/07              0,1590
28/07              0,1590
29/07              0,1590
30/07              0,1590
31/07             0,1590
01/08              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
25/07            0,5000
26/07            0,5000
27/07            0,5000
28/07            0,5000
29/07            0,5000
30/07            0,5000
31/07            0,5000
01/08           0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 14° 27º

São Paulo                   5º 13°

Brasília 10º 25º

Rio de Janeiro 11º  18º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande     4°   16°
Dourados       4°    16°
Corumbá                 11°              20°
Maracaju                  4°             17°
Ponta Porã                 3°              14°
Três Lagoas                4°   20°
Mundo Novo               5°    17°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Dia de sol, com geada ao amanhecer. As 
nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Umidade relativa do ar
mín.: 16% máx.: 41%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  – 
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% – 
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Julho de 2021

Boa Sorte

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

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 2.200.000,00

(Concurso nº5616)   (Sorteio realizado 27/07/2021)

Quina             0                                0,00
Quadra          64                        6.467,12
Terno            3.993                     155,87
Duque         103.004                       3,32

1 3   4 2   4 9   6 1   7 7

0 1   1 2   2 0   2 5   4 7
(N° 5617)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  1.000.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2253)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina            6                   7.695,95
Quadra            528                                                   111,05
Terno             10.452                                                       2,80

Sena     0                       0,00
Quina             9                      5.700,71
Quadra              602                                          97,40
Terno               12.104                                             2,42

Dupla Sena
(Sorteio realizado 27/07/2021)

05  08  26   27   30   43
06  17  20   24   30   47

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

Lotofácil (N° 2293)

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 12.500.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto                 3                                     58.255,08
5 acertos            159                                   1.570,21
4 acertos   3.848                                      9,00
3 acertos         38.670                                      3,00

Número de ganhadores  

01 11 13 15 57 65 66

Timemania
(Concurso nº 1668) (Sorteio realizado 27/07/2021)

NAUTICO /PETime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

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

(Concurso nº 486) (Sorteio realizado 27/07/2021)

0 3  0 7  1 2  1 7  1 8  2 2  2 3

Dia de Sorte

7 acertos         2  1.349.909,68
6 acertos       159           1.895,28
5 acertos     4.247             20,00
4 acertos    53.479                                4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 200.000,00

Mês da Sorte: Setembro

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº 2199) (Sorteio realizado 27/07/2021)

20 acertos           0                           0,00
19 acertos           9                          28.512,34
18 acertos       65                          2.467,41
17 acertos                628                                                  255,38
16 acertos             3949                                                          40,61
15 acertos          17324                                                           9,25

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.200.000,00

10  16   24  28  30
31  32   41  43  46 
52  58   62  71  78
80  83   87  88  94

Lotofácil
(Concurso nº2292)(SORTEIO REALIZADO 27/07/2021)

15 acertos      2 495.153,80
14 acertos         399                            743,44
13 acertos       11532                        25,00
12 acertos         118772                                      10,00
11 acertos      613432                            5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

Faixa de premiação

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

Mega Sena (N° 2394)
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Sem Biles na disputa, 
brasileira faz final 
na ginástica para 
cumprir previsão 
de 1ª treinadora Vai, Rebeca Ga

sp
ar

 N
ób

re
ga

/C
OB

Adalberto Leister Filho 
Folhapress

Quando viu pela 
primeira vez aquela 
menina de 5 anos 
ser levada pela tia 
para fazer teste de 

ginástica artística no Ginásio Bo-
nifácio Cardoso, em Guarulhos-
-SP, a técnica Mônica dos Anjos 
acreditou ter em mãos um talento 
para lapidar. “Aqui está a futura 
Daiane dos Santos”, afirmou ao 
se referir à primeira brasileira 
campeã mundial, em 2003.

A menina possuía caracterís-
ticas que chamavam a atenção 
para a idade: força, explosão e 
coordenação motora. “Ela tinha 
o biotipo ideal para o esporte. 
Precisava de flexibilidade, mas 
isso dá para desenvolver nos trei-
namentos”, analisa a primeira 
treinadora de Rebeca Andrade.

Dezesseis anos depois da-
quele encontro, a antiga pupila 
disputa as finais de três provas 
da ginástica nas Olimpíadas de 
Tóquio. A sequência de com-
petições começa hoje (29), às 
6h50 (de MS), com a decisão 
do individual geral. Na disputa, 
ela não terá mais de enfrentar 
Simone Biles.

A ginasta brasileira ficou em 
segundo lugar no qualificatório 
da prova. Porém, a estaduni-
dense, líder da classificação e 

favorita ao ouro, desistiu 
de competir para cuidar de 
sua saúde mental.

“Nós apoiamos a decisão de 
Simone e aplaudimos sua bra-
vura em priorizar seu bem-estar. 
Sua coragem mostra, mais uma 
vez, por que ela é um exemplo 
para tantas pessoas”, afirmou 
a federação de ginástica dos 
Estados Unidos em comunicado.

Biles havia abandonado a 
competição por equipes ante-
ontem (27) após um salto com 
nota ruim para seus padrões. Do 
lado de fora do tablado, ela vestiu 
seu agasalho e passou a apoiar 
as colegas, que ficaram com a 
prata (o ouro foi para o Comitê 
Olímpico Russo). 

Assim, cresce a expectativa 
sobre Rebeca, que está focada 
em fazer uma boa competição. 
“Eu tive a melhor oportunidade 
da vida, Deus me deu essa opor-
tunidade e eu soube usar. Essa 
Olimpíada não está sendo para 
mim um sonho. Eu coloquei ela 
como objetivo. Se fosse só um 
sonho, não estaria aqui hoje”, 
afirmou a atleta, após se classi-
ficar para as finais.

A ginasta busca a redenção na 
carreira após enfrentar seguidas 
e dolorosas lesões. Em 2014, uma 
fratura no dedo do pé a tirou 
da disputa dos Jogos Olímpicos 
da Juventude, em Nanjing, na 
China. No ano seguinte, rompeu 

Esportes

TOKYO
2020

A agenda brasileira QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA
6h50
Ginástica Artística: Individual 
geral – Feminino

7h28
Natação: 4 x 100m medley - Misto

8h
Vôlei de praia: Agatha e Duda - 
Fase de grupos

9h
Vôlei de praia: Alison e Álvaro 
Filho – Fase de grupos

20h
Handebol: Argentina x Brasil – 
Masculino

Atletismo: 3.000m com obstácu-
los - Masculino
Rúgbi: Fiji x Brasil – Feminino

20h15
Atletismo: Salto em altura – Masculino

21h55
Atletismo: 400m com barreiras - 
Masculino

22h05
Vôlei: Brasil x EUA – Masculino – 
Fase de grupos

22h40
Atletismo: 100m rasos – Femi-
nino - Classifi catórias

23h05
Vela: 49er e 470 - Masculino

23h15
Vela: 470 - Feminino

23h40
Judô: Acima de 100 kg – Mascu-
lino – Rafael Silva
Judô: Acima de 78 kg – Feminino 
– Maria Suelen

0h24
Boxe: Keno Marley - Peso meio-
pesado - Quartas de fi nal

1h
Canoagem Slalom: K1 – Mascu-
lino - Semifi nal

1h35
Vela: Laser – Masculino

1h50
Vela: 49er FX – Feminino

2h
Saltos ornamentais: Trampolim 
3m – Feminino

4h
Boxe: Beatriz Ferreira - Peso leve 
- Oitavas de fi nal
Futebol: Canadá x Brasil - Quar-
tas de fi nal

6h02
Natação: 50m livre – Masculino - 
Classifi catórias

6h05
Atletismo: Salto triplo – Feminino 
- Classifi catórias

6h24
Natação: 50m livre – Feminino - 
Classifi catórias
Atletismo: Arremesso de peso - 
Feminino

6h39
Boxe: Abner Teixeira x Hussein 
Iashaish - Peso-pesado - Quartas 
de fi nal

6h48
Natação: 1.500m livre – Masculino

Fonte: GE (sujeito a alterações)

o ligamento cruzado anterior do 
joelho direito e teve que ficar nove 
meses em recuperação.                                             

Ela participou dos Jogos Olím-
picos do Rio, em 2016, quando 
sua melhor colocação foi o oitavo 
lugar na disputa por equipes. A 
maior frustração, porém, ocorreu 

no individual geral. A brasileira 
ficou em terceiro lugar no qualifi-
catório. No fiml da prova decisiva, 
cometeu algumas falhas e não 
passou da 11ª colocação.

Os tormentos físicos de Re-
beca não pararam após 2016. Em 
2019, Rebeca viu a chance de par-

ticipar das Olimpíadas de Tóquio 
ser encerrada. A ginasta teve de 
passar pela terceira cirurgia no 
joelho direito após sofrer nova 
lesão no ligamento cruzado an-
terior. Não voltaria a tempo de 
conquistar a vaga.  

Mas veio a pandemia do novo 
coronavírus, a paralisação do 
mundo esportivo e o adiamento 

do evento. Rebeca voltou a treinar 
em julho de 2020 e agarrou a 
chance de competir no Japão.

A decisão das medalhas no 
salto será no domingo (1º), às 
5h45. Na segunda-feira (2), no 
mesmo horário, Rebeca irá se 
apresentar ao som do hit “Baile 
de Favela”, lembrando sua 
origem humilde, na final do solo. 

TOKYO 2020

Motivada 
Rebeca Andrade 
quer aproveitar 

melhor “oportuni-
dade da vida”
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Rafael Silva é o último 
dos ‘de MS’ a entrar em ação em Tóquio
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Phelps volta a Olimpíada como comentarista de TV

É dia de judô,

Mais natação

Esportes TOKYO
2020

Judô
Rafael Silva 

Nome completo:
Rafael Carlos da Silva

Nascimento:  11 de maio de 1987 
(34 anos)

Nacionalidade: Campo Grande,  
Mato Grosso do Sul

Peso: 160 kg 

Altura: Altura: 2,03 m

Carreira: entrou para o Circuito 
Mundial Profi ssional em 2015

Principais feitos: Jogos Olímpicos
Bronze  Londres 2012 – +100 kg
Bronze  Rio 2016 – +100 kg
Campeonatos Mundiais
Prata  Rio 2013 – +100 kg
Prata  Budapeste 2017  
Equipes mistas
Bronze  Cheliabinsk 2014 – +100 kg
Bronze  Budapeste 2017 – +100 kg
Bronze  Tóquio 2019  
Equipes mistas
Jogos Pan-Americanos – Prata 
Guadalajara 2011 – +100 kg

Fonte: Wikipédia

dos ‘de MS’ a entrar em ação em Tóquio

É dia de judô,

Baby
Luciano Shakihama

Dos atletas 
nascidos em Mato 
Grosso do Sul ou 
que têm parte da 
família no Estado, 

caso da jogadora de futebol 
feminino Bruna Benites, o ju-
doca Rafael Silva é o terceiro 
e último a entrar em ação na 
Olimpíada 2020. O brasileiro 
“Baby” disputa no Peso-Pesado 
(acima de 100 kg) e tenta sua 
terceira medalha olímpica.

Nascido em Campo Grande, 
Rafael passou a infância no 
Paraná. Segundo o site Es-
portelândia, o judoca iniciou 
a carreira aos 15 anos, em 
Rolândia – a 400 km de Curi-
tiba – e na sequência mudou-
-se para São Paulo. No estado 
paulista, onde estabeleceu-se 
definitivamente depois de co-
meçar no Projeto Futuro, en-
trou definitivamente no radar 
esportivo em 2011. De acordo 
com o site, foi prata no Pan-
-Americano de Guadalajara, 
no México. 

Atleta do Pinheiros-SP, 
busca repetir as medalhas de 
bronze obtidas em Londres 
2012 e Rio 2016. 

Baby, cujo apelido, segundo 
o atleta explicou em entre-
vistas anteriores, tem a ver 
com seu jeito tranquilo, pode 
tornar-se o maior medalhista 
da história do judô do Brasil. 
Junto dele, apenas outros dois 
atletas contam com dois pó-
dios olímpicos: Aurélio Miguel 
(1988, 1996) e Tiago Camilo 
(2000, 2008).

O sorteio olímpico foi be-
néfico para Baby, de 2,03m. 
O atleta de 34 anos entra 
direto nas oitavas de final, a 
partir das 23h40 (de MS) desta 
quinta-feira, com adversário 
que sairá da fase anterior. 
Ainda por cima, só enfrenta a 
lenda, o francês Teddy Riner, 
atual bicampeão olímpico, em 
uma possível semifinal. 

No feminino, a paulistana 
Maria Suelen Altheman é a 
representante brasileira do 
judô, hoje à noite. No peso 
acima de 78 kg, também co-
meça a disputa nas oitavas 
de final.

Portela isenta arbitragem de culpa
Mais cedo, a gaúcha 

Maria Portela foi derrotada 
na luta mais longa dos Jogos 
de Tóquio, de 14 minutos e 
58 segundos, por cometer 
três advertências diante da 
russa Madina Taimazova. 
A eliminação na noite de 
terça-feira para quarta-
-feira provocou indignação 
de torcedores e de parte da 
comunidade do judô, que 
criticaram a arbitragem do 
mexicano por não pontuar 
uma queda a favor da bra-
sileira durante o ponto de 
ouro.

Maria isentou os juízes: 
“O árbitro, se a gente não 
define, ele tem de definir. E 
quem tiver um pouco mais 
de iniciativa vai levar. Não 
foi culpa dele. Eu tinha de 
ter sido mais agressiva, im-
posto mais o ritmo, por mais 
que não fosse efetiva, que 
foi o que ela fez e acabou 
levando. Acredito que o que 
definiu, como a luta estava 
muito longa, ela teve um 
pouquinho mais de inicia-
tiva ali naquele final e eu 
acabei tomando a punição”, 
explicou a atleta. Ela retor-
nará ao tatame da Nippon 
Budokan sábado (31), para 
a competição por equipes 
mistas. “Agora quero ajudar 
a equipe para chegar ao 
pódio. Sei que meu ponto é 
muito importante e o foco 
é esse, contribuir para que 
possamos evoluir na compe-
tição porque somos um time 
muito forte.” 

A derrota doída definida 
em decisões difíceis da arbi-
tragem, tanto nas punições 
quanto na interpretação do 
waza-ari ou não, fez com 
que a brasileira recebesse 
muitas mensagens de in-
centivo e indignação de fãs 
e da comunidade do judô 
por meio das redes sociais. 
Neste sentido, é importante 
esclarecer que, no judô, não 
existe a possibilidade de 
recurso, apelação, cance-
lamento ou mudança do re-
sultado decretado pela arbi-
tragem em cima do tatame. 
(Com Folhapress)

Ao descobrir que 
largaria na raia cinco, 
uma das melhores para 
uma prova de natação, 
a primeira coisa que 
Leo de Deus, 30 anos, 
lembrou foi de um 
episódio ocorrido quase 
uma década atrás.

Seu pai, Domingos, 
havia comprado um 
ingresso para a final 
dos 200 m borboleta das 
Olimpíadas de Londres 
2012. Mas o filho não 
se classificou para a 
disputa de medalha. “Ele 
fez um vídeo para mim e 
me enviou. Dizia ‘sonhei 
desde quando você era 
pequeno que estaria em 
uma final olímpica. 
Você não está aqui hoje, 
mas este vídeo é para 
te motivar, porque você 
vai estar’. Demorou um 
pouquinho mas cheguei 
à final olímpica”, disse 
ele, que se definiu como 
o “titio Sukita” da 
equipe de natação, em 
razão da idade.

Levou nove anos, mas 
o nadador compensou 
a espera do coronel 
aposentado da Força 
Aérea Brasileira que fez 
faculdade de Marketing 
Esportivo para ajudar 
na carreira do então 
atleta iniciante. 
Domingos não foi a 
Tóquio por causa das 
restrições e teve de 
acompanhar pela TV a 
tão esperada disputa da 
medalha.

O brasileiro terminou 
a final na sexta 
posição, com o tempo 
de 1min55s19, ao passo 
que o ouro ficou com o 
favoritíssimo húngaro 
Kristof Milak, com 

Leo de Deus coroa espera de nove anos por final

No tatame
Atleta do peso-pesado 
busca ser o primeiro 

brasileiro a conquistar 
três medalhas olímpicas 

pelo judô nacional

Natação 
Leo de Deus foi o sexto 
colocado na fi nal dos 
200 m borboleta nas 

Olimpíadas de
 Tóquio 2020

ppppppppppppp

Beatriz Cesarini
UOL/Folhapress 

Michael Phelps segue na-
dando – ainda que de um jeito 
diferente. Embora não esteja na 
piscina do Centro Aquático de 
Tóquio, porque se aposentou em 
2016, o ex-atleta, vira e mexe, 
solta umas braçadas na tribuna 
de imprensa para mostrar o que 
faria se estivesse competindo.

O maior campeão olímpico 
da história está na capital japo-
nesa para comentar pela NBC, 
uma das maiores emissoras de 
televisão dos Estados Unidos, as 

provas de natação das Olimpí-
adas de Tóquio 2020.

Acompanhado da esposa, Ni-
cole Phelps, o ex-nadador se 
posicionou para trabalhar entre 
a imprensa do mundo inteiro 
a cerca de DEZ minutos antes 
das primeiras provas do dia. 
Atrás de Michael, um segurança 
e dois produtores não deixavam 
ninguém desconhecido se apro-
ximar. A exceção se abriu quando 
um jornalista amigo apareceu e 
pediu para que Phelps tirasse 
uma foto com uma colega.

“Sua barba está grande, 
hein?”, disse o jornalista. “Ver-

dade, agora estou com barba”, 
respondeu Phelps.

Antes de fazer seus comentá-
rios na NBC, ele aproveitou para 
acompanhar e torcer muito pela 
amiga Allison Schmitt na semi-
final dos 200 m livre. A empol-
gação era tão grande que Phelps 
não segurou: “Go, TT”, gritou. A 
voz do maior campeão olímpico 
da história ecoou pelo Centro 
Aquático de Tóquio.

“Vivi com ele nos últimos cinco 
anos, ele é como um irmão para 
mim”, disse Schmitt à revista “Pe-
ople”. “Tê-lo aqui, mesmo que ele 
não esteja nadando, é um apoio 

enorme. Não só para mim, mas 
para toda a equipe dos EUA”, des-
tacou. Em seguida, quando Katie 
Ledecky pulou na piscina para a 
mesma prova de Schmitt, Phelps 
simulou braçadas e também 
entoou gritos de incentivo à 
atleta norte-americana. “Muito 
bem, Katie”, berrou o campeão 
olímpico, que ainda recebeu um 
tchauzinho da nadadora.

Phelps está feliz em sua pri-
meira Olimpíada fora da piscina 
desde a aposentadoria. Ainda 
tem bastante tempo para ele 
curtir. As provas se encerram na 
noite de sábado (31). 

TOKYO 2020

*Atualizado até as 12h de quarta (28).
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Quadro de medalhas

Posição País Ouro Prata Bronze Total

 Japão 13 4 5 22

 China 12 6 9 27

 Estados Unidos 11 11 9 31

 Atletas da Rússia 7 10 6 23

 Austrália 6 1 9 16

 Grâ-Betanha 5 6 5 16

 Coreia do Sul  4 2 5 11

 Alemanha  3 2 5 10

 França 3 2 3 8

 Brasil 1 2 2 5

1min51s25. Em suas duas 
Olimpíadas anteriores, 
em Londres e no Rio, Leo 
de Deus havia parado na 
semifinal. 

Mesmo assim, o 
resultado é uma redenção. 
Não em razão do que 
aconteceu em 2012 e 2016. 
Mas pelos problemas 
que passou para treinar 
durante a pandemia, 
quando teve de deixar 
o filho Theo, hoje com 
11 meses, para treinar 
no Rio. Pela tensão da 
seletiva, quando enfim 
conseguiu o índice 
olímpico. Pelas conversas 

com Thiago Pereira, prata 
nos 400 m medley em 
Londres 2012, para quem 
Leo precisava ficar mais 
animado. Por perceber 
que a pressão estava forte 
demais e que precisava de 
ajuda psicológica.
Principalmente por causa 
da família. “Lógico que 
a relação com a minha 
família gera pressão. 
Eu vi meus pais fazendo 
de tudo, minha irmã 
abdicando de muita coisa 
para que eu pudesse fazer 
o que fiz.”
A mãe Jeane era 
professora e fez faculdade 

de Nutrição para 
ajudá-lo. A irmã Deborah 
administra sua agenda. 
Leo de Deus também vê 
tudo o que aconteceu até 
agora com ele e com o time 
do país como um incentivo 
para a natação brasileira. 
Na Rio 2016, em casa, 
nenhuma medalha foi 
conquistada.
“Dá um ânimo para a 
equipe, que sentiu no 
primeiro e no segundo 
dia, mas agora a gente 
caminha para excelentes 
resultados”, afirma. E o 
seu já era esperado há 
nove anos. 
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A seleção bra-
sileira avançou 
para as quartas 
de final na lide-
rança do Grupo 
D do futebol mas-

culino nas Olimpíadas de 
Tóquio. Depois de vencer a 
Alemanha por 4 a 2 e em-
patar sem gols com a Costa do 
Marfim, a equipe comandada 
por André Jardine superou 
a Arábia Saudita por 3 a 1, 
ontem (28), em Saitama. Após 
o jogo, o treinador reconheceu 
que o time adversário teve 
momentos de superioridade 
ao longo da partida.

“Sabíamos que seria um 
jogo bastante difícil, acho que 
a Arábia Saudita merecia ter 
feito pontos na competição 
pelas partidas que fez, chegou 
com a gente com a ambição 
de vencer o jogo e voltar para 
casa com uma grande exibição 
e um resultado histórico. Eles 
fizeram o jogo que a gente ima-
ginava, difícil, da parte deles 
com coragem para jogar e 
propor o jogo. Nos alternamos 

dentro do jogo entre ataque e 
defesa e eles tiveram mérito, 
fizeram um primeiro tempo 
talvez levemente superiores a 
nós. Mas o ajuste do segundo 
tempo foi importante, nossa 
equipe marcou um pouco me-
lhor, se ajustou ao adversário, 
e fez por merecer. O placar 
ficou de bom tamanho pelo que 
eu vi do jogo e das situações 
de gol”, disse André Jardine.

O treinador acionou Malcom 
na vaga de An-
tony no in-
tervalo e aos 
25 minutos 
do segundo 
tempo subs-
tituiu Clau-
dinho por 
R e i n i e r , 
quando o 
placar es-
tava em 1 a 1. O volume ofen-
sivo da equipe melhorou e Ri-
charlison colocou o Brasil no-
vamente em vantagem aos 30. 
Depois, Jardine ainda colocou 
em campo Gabriel Martinelli, 
Gabriel Menino e Abner nos 
lugares de Matheus Cunha, 
Bruno Guimarães e Guilherme 

Arana e viu Richarlison fazer 
o terceiro gol já nos acrés-
cimos.

O Brasil agora enfrentará 
o Egito nas quartas de final, 
sábado (31), às 6h (de MS), 
novamente em Saitama. Isso, 
porém, não faz com que a se-
leção entre com favoritismo, 
segundo Jardine.

“Se a gente analisar as três 
partidas que fizemos na pri-
meira fase percebemos que a 

camiseta por si 
só não joga, 
s e l e ç õ e s 
com menos 
tradição fi-
zeram jogos 
tão difíceis 
e duros 
quanto a 
Alemanha. 

Nós fizemos 
uma grande estreia, talvez 
nossa melhor atuação foi no 
primeiro jogo contra o time de 
mais tradição. O segredo como 
estamos falando é respeitar 
todos da mesma maneira, se 
preparar demais, estudá-los 
em todos os seus detalhes e 
focar muito na gente, no nosso 

espírito, em dar condição à 
equipe de se impor ao adver-
sário, independente que quem 
seja. Que a gente consiga res-
peitar todos, mas se impor.” 

Argentina fora
O Egito ficou na segunda 

posição do Grupo C, elimi-
nando a bicampeã Argentina 
no saldo de gols para encarar 
o Brasil. Os egípcios garan-
tiram a vaga com uma vitória 
sobre a Austrália na última 
rodada, com gols de Rayan, 
aos 44 minutos do primeiro 
tempo, e Hamdy aos 40 do 
segundo.

Já a Espanha garantiu a 
primeira posição da chave com 
o empate em 1 a 1 com a Ar-
gentina. Os gols do jogo foram 
de Merino, aos 21 minutos 
da segunda etapa, abrindo o 
placar para os espanhóis, e 
Belmonte, empatando aos 42.

Egito e Argentina ficaram 
com quatro pontos cada, mas 
com um saldo positivo de 
um gol para os egípcios e de 
um negativo para os argen-
tinos. A Espanha vai encarar 
a Costa do Marfim. 

Carlos Petrocilo
Folhapress 

Primeiro mesatenista bra-
sileiro a chegar às quartas de 
final das Olimpíadas, o carioca 
Hugo Calderano, 25 anos, não 
resistiu ao alemão Dimitrij 
Ovtcharov, 32, e foi eliminado 
na manhã de ontem (28). Cal-
derano perdeu, de virada, por 
4 sets a 2 (11/7, 11/5, 8/11, 7/11, 
8/11 e 2/11), no Ginásio Metro-
politano de Tóquio.

“Não consegui manter a re-
gularidade, o mesmo nível que 
comecei. Ele se adaptou ao meu 
jogo, e eu não consegui achar o 
nível mais alto. Depois do ter-
ceiro set, meu nível baixou. Dói, 
sim, a derrota dessa forma [de 
virada]”, lamentou Calderano, 
que voltará a jogar em Tóquio 
na competição por equipes, no 
domingo (1º).

Hugo deixou o ginásio vi-
sivelmente chateado. Atual 
número sete do mundo, ele su-
perou a sua própria campanha 
nas Olimpíadas do Rio 2016 e 
a de Hugo Hoyama em Atlanta 
1996 – ambos caíram nas oi-
tavas de final. O tênis de mesa 
entrou para a programação das 
olimpíadas desde Seul 1988.

A classificação às quartas já 
havia sido enaltecida como um 
feito inédito para a modalidade 
no Brasil. Mas havia grande 
expectativa sobre o brasileiro 

Em meio às Olimpíadas, Tó-
quio registrou pelo menos 3 mil 
novos casos de COVID-19 pela 
primeira vez nessa quarta-
-feira (28), desde o início da 
pandemia. Foram 3.117 diag-
nósticos de infecção pelo coro-
navírus nas últimas 24 horas. 

É o segundo dia consecutivo 
de recorde na taxa de contágio – 
na terça (27), foram registrados 
2.848 novos casos. Diante do 
aumento do número de casos, a 
governadora de Tóquio, Yuriko 
Koike, pediu para que a popu-

lação evite saídas “desnecessá-
rias” e “não urgentes”. “Quero 
que os jovens sejam vacinados. 
O comportamento dos jovens é 
essencial. Peço que cooperem”, 
disse Koike.

Arpoximadamente 25% da 
população do Japão recebeu 
as duas doses contra o coro-
navírus.

Regiões vizinhas de Tóquio 
estudam a implementação de 
restrições de emergência para 
conter a disseminação do vírus. 
(UOL/Folhapress)

Jardine reconhece oscilação e já 
pensa no mata-mata da seleção

‘‘Camiseta 
não joga’’

TOKYO 2020

Hugo Calderano diz que voltará melhor
Tênis de mesa

COVID-19

Edmara Silva/Divulgação

‘Fadinha’ em Imperatriz – A atleta brasileira mais jovem a 
conquistar medalha olímpica, Rayssa Leal, 13 anos, desembarcou 
no aeroporto de Imperatriz, Renato Cortez Moreira, na manhã de 
ontem (28). A “Fadinha”, como é mais conhecida, foi vice-campeã 
olímpica na modalidade feminina no skate street, em Tóquio. Ela foi 
recepcionada pelo irmão Arthur. Pouco antes de chegar à cidade 
natal, Rayssa fez uma publicação nas redes sociais em que anunciou 
o cancelamento da programação preparada para recepcioná-la na 
pista de skate onde treinava. A atleta justifica que o momento ainda 
não é adequado para aglomerações e aproveitou o comunicado para 
incentivar que o público se vacine contra a COVID-19. (LS, com G1)

Tóquio registra novo recorde e 
supera 3 mil casos pela 1ª vez

contra o alemão, que já chegou 
ao topo do ranking mundial e, 
atualmente, é o número 12.

O carioca vive ótima fase e, 
em entrevista após a partida, 
afirmou que o sonho pela me-
dalha ainda está vivo. “Tenho 
certeza de que vou continuar 
evoluindo e voltar aos Jogos 
ainda melhor”, falou Calde-
rano. “Eu tenho muitos anos 
pela frente, outras olimpí-
adas também, e vou dar o 
meu máximo sempre.”

Calderano está desde 2004 

na Alemanha, onde defendia 
o Ochsenhause. Depois das 
Olimpíadas em Tóquio, ele irá 
se apresentar ao time russo 
Fakel Gazprom Orenburg, 
cinco vezes campeão europeu.

Ao longo do último ciclo 
olímpico, apesar de todos os 
problemas por conta da pan-
demia de COVID-19, o atleta 
pôde entregar bons resul-
tados, entre eles a segunda 
medalha de ouro nos Jogos 
Pan-Americanos, em Lima, e 
um título da Liga Alemã. 

André Jardine, técnico da seleção

O segredo, como 
estamos falando, 

é respeitar 
todos da mesma 

maneira

Pombo artilheiro
Richarlison comanda
 a seleção olímpica, 

que terá jogo
 decisivo no sábado
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Breno Barros/Rede do Esporte.

Tem mais
Mesatenista fl uminense 

volta a competir 
em Tóquio 2020 na 
disputa por equipes 
programada para o 

domingo
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Técnico rubro-negro 
em treino no Centro 
de Treinamento 
Ninho do Urubu

Jogadores do 
Fortaleza, os quais 
enfrentam o CRB-AL 
nesta quinta-feira

Rio de Janeiro

Renato Gaúcho 
defende 100% de 
aproveitamento
no Flamengo

esportes

Das agências

O desempenho do Fla-
mengo neste início de tra-
balho de Renato Gaúcho 
devolveu a empolgação aos 
torcedores rubro-negros, 
que esperam ampliar ainda 
mais os bons números. Se 
vencer o ABC, hoje, às 19h 
(de MS), no Maracanã, pela 
Copa do Brasil, o técnico vai 
conseguir mais uma marca.

Nos quatro primeiros 
jogos de Renato, o Rubro-
Negro venceu todos – dois 
pela Libertadores e dois pelo 
Brasileiro – e agora ele vai 
em busca da quinta vitória. 
O último treinador a vencer 
suas cinco primeiras par-
tidas foi Cuca, em 2009 – 
todas pela Taça Guanabara.

O atual comandante 
rubro-negro acredita que o 
fato de alguns atletas terem 
recuperado a confiança e o 
time estar atuando bastante 

compacto contribuem para 
seu 100% de aproveitamento. 
“A virtude é a vontade de 
vencer. A equipe vem jogando 
bastante junto e não gosto 
que as linhas se separem. 
A gente defende em bloco, 
ataca em bloco e não temos 
dado muitas oportunidades 
aos adversários”, falou o 
comandante, após a goleada 
sobre o São Paulo, no do-
mingo (18). “Destaco que a 
equipe vem fazendo esses 
quatro jogos e de repente 
muitos jogadores que não es-
tavam com aquela confiança 
voltaram a ter confiança e 
isso ajuda bastante. É fun-
damental”, disse o treinador.

“Manter essa pegada”
Bruno Henrique co-

mandou a virada do Fla-
mengo sobre o São Paulo, 
ao fazer os três primeiros 
gols da vitória por 5 a 1. 
Desde que voltou ao país 

para defender o Santos, em 
2017, após a passagem pelo 
Wolfsburg, da Alemanha, 
ninguém fez mais hat-tricks 
no Brasileiro do que ele: 
quatro.

Foram três vezes pelo Fla-
mengo e uma pelo Peixe. 
Neste período, Gabigol e Keno 
são quem mais se aproxima 
de Bruno Henrique. Ambos 
fizeram dois hat-tricks na 
competição nacional.

A exibição de gala contra 
o São Paulo renovou na tor-
cida a expectativa de que o 
camisa 27 repita seus me-
lhores momentos de 2019. 
“Estava confiante contra o 
São Paulo, espero manter 
essa pegada. Não é fácil, são 
jogos em cima de jogos, via-
gens... Estamos em três com-
petições e é complicado ter 
uma recuperação rápida”, 
disse Bruno Henrique ao ge.

Após quatro vitórias (três 
goleadas) em quatro jogos 

com Renato Gaúcho, o Fla-
mengo terá como próxima 
missão a Copa do Brasil. 
Hoje, diante do ABC, no 
Maracanã, Bruno Henrique 
avisou que a equipe vai 
com tudo para tentar co-
locar também essa taça na 
coleção.

“Temos todos os troféus, 
menos o da Copa do Brasil. 
Eu sempre quis ganhar. 
Tem um troféu bonito, 
umas medalhas bonitas... 
deve ser por isso (risos). 
E nós estamos focados em 
ir em busca desse título 
que falta para nós”, falou 
o atacante. “Com respeito 
ao ABC, vamos jogar da 
nossa forma dentro e fora 
de casa: imprimindo nosso 
ritmo, pressionando, mar-
cando, todos correndo e 
se ajudando para, se Deus 
quiser, a gente passar de 
fase”, disse Bruno Henrique.  
(Com site ge)

Da Gazeta Press

As disputas das oitavas 
de final da Copa do Brasil 
começaram na terça-feira 
(27). Entre as equipes classi-
ficadas para a etapa, seis são 
da Região Nordeste, número 
histórico na competição. São 
elas: Vitória, Fortaleza, CRB, 
ABC, Bahia e Juazeirense.

“Os resultados esportivos 
não são por acaso. Tudo isso 
é fruto de muito trabalho, 
investimento na região e um 
povo que é apaixonado por 
futebol. Nos últimos anos, o 
Nordeste conseguiu manter 
pelo menos quatro equipes na 
elite do futebol brasileiro. É 
um processo que está se con-
solidando e agora estamos 
vendo os resultados nesta 
edi-ção da Copa do Brasil”, 
afirma Marcelo Paz, presi-
dente do Fortaleza.

Na fase anterior, a equipe 
eliminou o arquirrival Ceará. 
No início da temporada, os 
clubes fecharam em conjunto 
o maior patrocínio máster da 
história do futebol cearense. 
No atual uniforme de jogo, as 
agremiações possuem cinco 
patrocinadores em comum.

Com passagem pelo futebol 
local, Marcelo Segurado, exe-
cutivo de futebol, exalta o 
desenvolvimento na estrutura 
dos clubes. “Quando cheguei 
ao Ceará, conheci o projeto e 
senti que o potencial para uma 
reconstrução era enorme. Na 
minha primeira temporada, 

conquistamos o acesso para a 
primeira divisão, encerrando 
um longo jejum que incomo-
dava a torcida. O clube possui 
uma estrutura completa, é 
bem administrado e deve 
brigar por conquistas impor-
tantes futuramente”, ressalta 
Segurado.

Além disso, a Copa do Nor-
deste passou a ser utilizada 
como laboratório para as 
equipes da região anteciparem 
a formação do elenco e para 
buscar um padrão tático logo 
no início da temporada. Para 
Júnior Chávare, gerente de 
futebol do Bahia, a boa fase 
das equipes em torneios na-
cionais evidencia o alto nível 
técnico.

“É um torneio com uma 
exigência muito alta para os 
clubes, temos que fazer uma 
preparação de muita quali-
dade. No caso do Bahia, con-
seguimos disputar o Campe-
onato Baiano com nossa 
equipe de transição, com con-
vicção da diretoria, levando a 
competição regional com foco 
principal”, analisou Júnior.

Com o embate entre re-
gional Fortaleza e CRB, cujo 
jogo da ida será nesta quinta-
feira (29), às 15h30 (de MS), 
na Arena Castelão, na capital 
cearense, pelo menos uma 
equipe nordestina já está ga-
rantida entre as oito melhores 
da Copa do Brasil. Será a 
quarta temporada consecu-
tiva com um representante 
nesta fase.

O Grêmio ganhou um fô-
lego em meio ao ambiente 
de pressão. Terça-feira (27), 
em Salvador, o time gaúcho 
fez 3 a 0 no Vitória no jogo 
de ida das oitavas de final 
da Copa do Brasil. O triunfo 
fora de casa dá boa vantagem 
de olho na próxima fase, mas 
também injeta tranquilidade 
no dia a dia da equipe coman-
dada por Felipão.

A partida ainda ficou mar-
cada pela demora do VAR em 
revisão lance do primeiro gol 
gremista. Foram oito minutos 
de paralisação para con-
firmar a decisão de campo.

Ricardinho, Léo Pereira 
e Diogo Barbosa fizeram os 
gols do Grêmio no Barradão. 
Com o placar fora de casa, o 
Grêmio pode até perder por 
dois gols de diferença em 
Porto Alegre, na próxima 
terça-feira, que segue no 
mata-mata organizado pela 
CBF.

Antes do reencontro 
entre os clubes, na Arena 
do Grêmio, o time de Felipão 
volta a jogar pelo Campe-
onato Brasileiro. No sábado 
(31), o Grêmio visita o Red 
Bull Bragantino. No mesmo 
dia, o Vitória recebe o Avaí 
pela série do Brasileirão. 

 Reforços ainda não vieram
O Grêmio procura re-

forços para turbinar o time 
comandado por Luiz Felipe 
Scolari, mas não está fácil. 

UOL/Folhapress

O Fluminense saiu atrás do 
Criciúma em confronto pela 
Copa do Brasil. Em uma jor-
nada de pouca imaginação, 
o Tricolor perdeu por 2 a 1 
para o Tigre, na terça (27), no 
Estádio Heriberto Hulse, pela 
partida de ida das oitavas de 
final. Abel Hernández, em uma 
cobrança de pênalti, fez o gol 
da equipe depois que Hygor e 
Fellipe Mateus deram a van-
tagem aos catarinenses.

Com o resultado, o Flu pre-
cisará vencer por dois gols de 
diferença a partida de volta 
para ficar entre os oito me-
lhores do torneio.

O jogo está marcado para o 
sábado (31), às 15h30 (de MS), 
no Maracanã. Como não há 

a regra do gol qualificado no 
torneio, um triunfo por apenas 
um gol levará a decisão para a 
disputa por pênaltis.

Essa foi a terceira derrota 
consecutiva do Fluminense. 
Antes de perder para o Tigre, 
a equipe dirigida por Roger 
Machado havia perdido para 
Palmeiras e Grêmio pelo 
Campeonato Brasileiro.

Já o Criciúma conquistou 
sua primeira vitória na Copa 
do Brasil 2021. O time ca-
tarinense havia empatado 
os quatro jogos disputados 
no torneio. Na primeira fase, 
passou pelo Marília ao ficar 
no 0 a 0. Posteriormente, 
eliminou Ponte Preta e 
América-MG em disputas por 
pênaltis após duas igualdades 
em cada confronto.                                                                     

Treinador tenta 
hoje, diante do 
ABC de Natal, 
repetir feito que 
não é alcançado 
desde 2009 

Porto Alegre

Em alta

Zebra

Vitória alivia pressão em time gremista

Quem garante o status da 
busca é o próprio treinador. 
Depois da vitória diante 
do Vitória, o técnico citou 
a regra de sete jogos dis-

putados por jogadores no 
Campeonato Brasileiro como 
um dos obs-táculos.

Além de atletas desejados, 
mas que já atuaram a cota 

de partidas por outro time, 
o Grêmio tem encontrado 
dificuldade em tratativas com 
nomes conectados a mais de 
um intermediário. A meta 
de Felipão e diretoria segue 
sendo contratar ao menos 
dois reforços.

“Tenho passado o dia com 
o presidente, com o Marcos 
[Herrmann, vice de futebol] 
e com o Diego [Cerri, execu-
tivo de futebol]. A gente tem 
conversado sobre reforços. 
Está muito difícil. A maioria 
dos jogadores que a gente 
pode pensar já tem mais de 
sete jogos”, disse Felipão em 
entrevista coletiva.

A citação de Scolari ao 
limite de jogos no Brasileirão 
levanta uma curiosidade. 
Recentemente, a diretoria 
apontou publicamente que 
os reforços garimpados es-
tavam fora do Brasil. A decla-
ração do treinador indicou o 
oposto. “Alguns que a gente 
pensa, é um imbróglio que 
tu não imaginas. Então es-
tamos indo devagar para ver 
se a gente consegue aparar 
arestas para ter um ou dois 
jogadores a mais. 

Estamos trabalhando e a 
diretoria está trabalhando 
com muita boa vontade. Não 
está me deixando pendurado e 
nada. Mas às vezes a gente não 
consegue superar algumas bar-
reiras, e nem vou citar porque 
não vale a pena”, acrescentou 
Scolari. (UOL/Folhapress)
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Léo Pereira 
comemora segundo 
gol do Grêmio na 
vitória em jogo da 
Copa do Brasil

Lucas Uebel/FBPA

Oitavas da Copa do 
Brasil registram recorde 
de clubes nordestinos

Criciúma-SC vence e obtém 
vantagem contra Fluminense

Leonardo Moreira/Divulgação
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Superprodução 
da Disney é ação 
e aventura para 
curtir em família
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Marcelo Rezende

Mais uma superprodução da 
Disney chega esta semana aos 
cinemas e ao Disney+. O filme de 
ação e aventura “Jungle Cruise” 
tem no elenco Dwayne  “The 
Rock” Johnson, Emily Blunt, 
Paul Giamatti, Jesse Plemons e 
Jack Whitehall. A direção fica por 
conta de Jaume Collet-Serra, que 
também comanda “Adão Negro” 
para a DC, outro filme estrelado 
por The Rock. O roteiro é da dupla 
Glenn Ficarra e John Requa. 

O filme “Jungle Cruise” é 
inspirado em uma atração do 
complexo de parques da Disney. O 
conceito foi pensado pelo próprio 
Walt Disney em 1955, que na 
época foi considerado uma grande 
inovação, já que viagens por safáris 
para ver animais exóticos eram 
muito caras e impensáveis para 
a maior parte do público. Disney 
teve então a ideia de criar um show 
sem precedentes para o público 
do parque. O cruzeiro da atração 
Jungle Cruise é uma viagem de 
barco guiada pelas florestas ao 
redor do mundo, com destaque 
para Amazônia, Irrawaddy, 
Mianmar e os rios Nilo e Congo, 
para a Califórnia, na Disneyland.

O enredo
A trama de “Jungle Cruise” 

acompanha a pesquisadora 
progressista Lily Houghton (Emily 
Blunt) no fim dos anos de 1910 a 
bordo da peculiar embarcação La 
Quila. Ao lado do capitão Frank 
Wolff (Dwayne Johnson, o The 
Rock), ela está determinada 
a encontrar uma árvore cujos 
poderes de cura podem mudar o 
rumo da medicina e nem mesmo 
as águas perigosas e as forças 
sobrenaturais poderão detê-la. 
No entanto, os riscos aumentam, 
ainda mais conforme os segredos 
da árvore se revelam e o destino 
não só dos protagonistas, como de 
toda a humanidade, está em jogo.

Emily Blunt deu uma entrevista 
ao site de entretenimento Collider 
e falou sobre Lily Houghton. “Havia 
algo sobre essa personagem. Ela 
está delirando, louca. Ela era tão 
tenaz e empolgante, determinada, 
completamente de espírito livre e 
meio esquisita; uma personagem 
realmente interessante, e não 
apenas o tipo de donzela em perigo 
que você poderia imaginar neste 
tipo de filme”, revelou Emily.

The Rock tem uma carga maior 
de responsabilidade com seu 
personagem, já que Walt Disney 
foi o primeiro capitão a embarcar 
no Jungle Cruise em 1955. Na 
mesma entrevista, ele revela que 
essa é uma das atrações de que 
ele guarda mais memórias de suas 
visitas aos parques da Disney. 
“Tudo começou com ‘Como posso 
criar algo que seja divertido e 
algo um pouco diferente do 
que eu já interpretei?’. E 
então, lembrando do legado, 
o que acho do que o passeio 
é, esta aí a responsabilidade 
disso”, declarou ao Collider.

No longa há também Nilo 
(Paul Giamatti), um 
empresário astuto 
e oportunista 
que é dono da 
cidade e de 

quase tudo que há nela. Atuando 
como o antagonista da história, 
ele fará de tudo para impedir 
que a missão de Lily e Frank 
seja concluída. Ele tem um fiel 
companheiro em seu ombro, uma 
cacatua chamada Lover. Outro vilão 
do longa é o Príncipe Joachim 
(Jesse Plemons), que também 
quer controlar todo o comércio da 
cidade, mas tem uma personalidade 
desonesta e muito enganosa. 

Não menos importante é o 
personagem McGregor Houghton 
(Jack Whitehall), o irmão da 
pesquisadora Lily, e um verdadeiro 
cavalheiro. No 
longa, ele é como 
um elemento 
neutro em meio à 
teimosia da irmã 
e do capitão Wolff, 
faz comentários 
cômicos ao 
m e s m o 
t e m p o 
que traz 

informações 
importantes 
e muito 
inteligentes para 
a expedição. 

O que diz a crítica
As primeiras impressões 

sobre “Jungle Cruise” foram 
compartilhadas na imprensa. 
No site americano agregador de 
críticas de cinema e televisão 
Rotten Tomatoes, “Jungle Cruise” 
conseguiu 69% de aprovação 
dos críticos. David Rooney, do 
“The Hollywood Reporter”, ficou 
incomodado com a trama. “Se ao 
menos os encantos essenciais 
que deram à Disneylândia tanta 
longevidade não fossem sufocados 
por um enredo exagerado. 
Comparado com outras tentativas 
de transformar atrações de 
parques temáticos em fontes de 
receita frescas, não é tão sem vida 
quanto ‘Mansão Mal-Assombrada’ 
ou ‘Tomorrowland – Um Lugar 
Onde Nada É Impossível’. Mas isso 
não significa que seja bom.”

Charlie Ridgely, do ComicBook, 
gostou. “‘Jungle Cruise’ é a 
aventura que esperávamos, o tipo 
de grande conto que nos lembra os 
filmes que fizeram com que muitos 
de nós amássemos filmes em 
primeiro lugar. Esperançosamente, 
é o início de uma nova tendência, 
trazendo de volta à proeminência 
a arte há muito perdida de hastes 
de sustentação de fanfarrão.”

Rafaela Gomes, do site Cine Pop, 
destacou o protagonismo feminino 
de Emily Blunt. “‘Jungle Cruise’ 
chega preenchendo um vazio 
deixado por filmes icônicos 
como Piratas do Caribe e se 
verdadeiramente encontrar 

o entusiasmo do 
seu público, deve 

cidade, mas tem uma personalidade 
desonesta e muito enganosa. 

Não menos importante é o 
personagem McGregor Houghton personagem McGregor Houghton 
(Jack Whitehall), o irmão da 
pesquisadora Lily, e um verdadeiro 
cavalheiro. No 
longa, ele é como 
um elemento 
neutro em meio à 
teimosia da irmã teimosia da irmã 
e do capitão Wolff, 
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cômicos ao 

importantes 

e seguirá uma longa e inesgotável 
jornada de contos inspiradores 
onde, dessa vez, quem nos 
toma pela mão é uma delicada e 
determinada mulher.”

“Jungle Cruise” tem tudo para 
ser uma boa diversão em família. 
O longa chega aos cinemas do país 
hoje e amanhã estará disponível 
no Disney+  por meio do Premier 
Access. Para assistir, os assinantes 
terão de desembolsar uma taxa de 
R$ 69,90. A classificação indicativa 
é de 10 anos.
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visitas aos parques da Disney. 
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criar algo que seja divertido e 
algo um pouco diferente do 
que eu já interpretei?’. E 
então, lembrando do legado, 
o que acho do que o passeio 
é, esta aí a responsabilidade 
disso”, declarou ao Collider.
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Poderoso chefão está de olho na exagerada carga midiática 
que determinada figura de primeiro escalão vem dando para suas 
ações na pasta. Uma publicidade, é óbvio, paga com dinheiro do 
contribuinte. Pode ser que os descontentes do reino abram a 
“caixa-preta” nas próximas semanas. Tchan-tchan-tchan-tchan…   

PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

GIRO        

ASSIM QUE SE FAZ       

DOCE LAR    

É DAQUI… É DA GENTE   

BOLA NOSSA! II    
PASSADO     

FOME E SEDE   

PANDEMIA   

BOLA NOSSA!   

DESAPEGO  

Aí vem a vida e esfrega na sua cara o que a intuição 
tentou avisar.   

De vida nova, solteiro, Edson Giroto (MDB), 61, tem 
revelado aos amigos próximos que largou definitivamente 
a engenharia e a política. Vai virar agricultor.   

Sabemos das dificuldades financeiras que atra-
vessam alguns municípios, mas Campo Grande tem 
de tirar o chapéu para a gestão do prefeito Marqui-
nhos Trad (PSD). As principais vias dos bairros da 
cidade estão recebendo asfalto novo. Aquela lama, 
que há pouco tempo era jogada nas ruas e nada a re-
solvia, mudou. São cinco centímetros de puro asfalto 
usinado a quente, para durar 15 anos.    Com investimentos de R$ 9,2 milhões – sendo R$ 7,8 

milhões de recursos do Estado e R$ 1,3 milhão do caixa 
municipal –, Campo Grande vai resolver mais um nó que 
estrangulava sua agenda social: a conclusão das 150 casas 
para as famílias que foram removidas da favela Cidade de 
Deus. É importante ressaltar o trabalho que é desenvolvido 
pela Agência de Habitação Popular de MS, presidida por 
Maria do Carmo Avesani, uma craque neste setor.   

Poucos sabem, mas Liel Miranda, 53, CEO da 
Mondelez no Brasil, é aquidauanense. Ele assumiu o 
comando de uma empresa que está presente em 150 
países e controla marcas como Lacta, Oreo, Tang e Tri-
dent. Formado pela UFMS em Administração e com MBA 
pela UFRJ, mesmo com a pandemia, Miranda conseguiu 
fazer a empresa que administra, em um ano, crescer 
2,75%, fechando um faturamento de US$ 26,5 bilhões.     

A modelo Yasmin Brunet, 33, afirma que seu ma-
rido, o surfista Gabriel Medina, 27, foi roubado pelos 
juízes, o que o deixou fora do pódio. O mundo do surfe 
faz coro a Brunet. Os juízes, em decisão caseira, 
usaram dois pesos e duas medidas nas notas de Me-
dina e de seu rival, Kanoa Igarashi, 23. O brasileiro fez 
duas vezes, com perfeição, a manobra air full rotation, 
ao passo que Igarashi se apoiou em uma das mãos, o 
que tira o grau máximo de dificuldade.  

Frio chegando novamente. Saudade da minha 
terra. Fogão a lenha, pinhão na chapa, cobertor com 
pena de ganso, a luta para levantar-me cedo, café 
reforçado, meias grossas para aguentar a geleira das 
salas de aula, bicicleta recolhida, as poncãs maduras 
caindo do pé, o minuano batendo na janela, o chão 
branco da geada e da neve. Doce passado da infância 
que desapareceu na curva do tempo, mas que marcou 
para sempre minha memória.   

Liderança política sul-mato-grossense anda assanha-
díssima com a nomeação do senador Ciro Nogueira (PP-
PI) para a Casa Civil da Presidência da República. É por 
causa dos jabutis que não conseguiu pendurar nas árvores 
guaicurus. Acredita que agora seu apetite será saciado.   

Só a vacinação em massa é capaz de reduzir a morta-
lidade causada por este vírus que já fez 551 mil vítimas 
brasileiras. O resultado da vacinação em nosso Estado é 
o resultado esperançoso de sabermos que a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI por pacientes com COVID cai para 
60% em MS.   

Arbitragens e até o VAR estão sendo questionados 
por decisões tomadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Contra o Brasil, a Seleção Feminina de Futebol de 
Zâmbia teve uma jogadora expulsa injustamente 
no início do jogo. Com uma atleta a menos, o time 
africano perdeu por um a zero. Em provas finais do 
surfe e do skate, as notas dos árbitros beneficiaram 
competidores japoneses.   

Em 1996, a Seleção Brasileira de Futebol ficou com o 
terceiro lugar e levou a medalha de bronze. Pouco tempo 
depois, um dos responsáveis pelo feito, o volante Amaral 
(Alexandre da Silva Mariano), à época com 23 anos, ex-
-Corinthians, vendeu a medalha para um colecionador por 
cerca de R$ 25 mil. Disse que precisava de dinheiro para 
pagar dívidas. Mas pontua que não é apegado a essas 
simbologias. “Quem gosta de história é museu.” Esse é 
o Amaral.   

Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela 
Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon foi um desses 
espíritos iluminados que habitaram o Brasil. Nascida em 
29 de julho de 1846, no Palácio de São Cristóvão, RJ, filha 
do imperador Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina, 
Isabel entrou para a história ao assinar a Lei Áurea no 
dia 13 de maio de 1888 – antes, a 1871, em outro período 
pelo qual foi regente do país, já havia decretado a Lei do 
Ventre Livre. Isabel, a “Redentora”, livrou o Brasil da 
escravidão, mas, com isso, fez com que ruísse o império. 
Nunca se arrependeu. “Mil tronos eu tivesse, mil tronos eu 
daria para libertar os escravos do Brasil”, disse, no exílio.   

*Textos, notas e fotos publicados nesta página são de responsabilidade do colunista.
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O internacional jornalista Sílvio Mori, 
44, amplia o espaço para realização 
de seus sonhos. Em Tóquio, o jornalista 
aquidauanense, que já foi vereador 
suplente pelo Podemos (2016/20), 
em Campo Grande, entrou no embalo 
olímpico e entrevistou a “fadinha” das 
pistas, a prateada skatista maranhense 
Rayssa Leal, após a entrega das 
medalhas. Diante dos carismáticos 13 
anos da atleta, Mori rendeu-se: “Eu 
acredito em fadas!”.  

Amiga de fé, guerreira indomável na solidariedade e com os mais 
necessitados, esta é Célia Leandro, esposa do desembargador Paschoal 
Carmello Leandro, que na foto está com a presidente da Peniel, Joelma 
Fachini, entidade na qual Célia Leandro atua como voluntária.  

A empresária Gracita Barbosa e o pecuarista Carlos Alberto Barbosa 
completam, hoje, 40 anos de casados, de uma feliz e abençoada união. 
Era para ser uma grande e sonhada festa, mas, por causa da pandemia, 
o querido casal teve de mudar os planos. Que Deus abençoe o novo 
ciclo de vida que se inicia, são os votos da coluna.   

Hoje é o dia de uma santa pela qual tenho 
grande devoção. Ela é também patrona das 
cozinheiras. Santa Marta tem seu testemunho 
gravado nas Sagradas Escrituras. Padres e 
teólogos encontram em Marta e sua irmã, 
Maria, as figuras da vida ativa (Marta) e 
contemplativa (Maria). O nome Marta vem 
do hebraico e significa senhora.  A tradição 
diz a nós que, diante da perseguição dos 
judeus, Santa Marta, Maria e Lázaro saíram 
de Betânia (na atual Cisjordânia, território 
palestino que foi militarmente ocupado por 
Israel) e tiveram de ir para a França, onde se 
dedicaram à evangelização. A devoção a Santa 
Marta teve início na época das Cruzadas. 
Santa Marta, rogue por nós! 

ELAS EXISTEM!   

BODAS DE ESMERALDA  
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Ação envolveu mais de 2.600 alunos da rede pública de Mato Grosso do Sul

MuArq recebe prêmio na 
área de Patrimônio Material

LançamentoReconhecimento

Biquíni Cavadão lança novo 
single ‘Nada é para Sempre’

Divulgação

Divulgação

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

Em frente de casa - tem uma praça 
com várias árvores,
Uma delas, nativa, imponente,  
chama minha atenção...
Rouba a cena com suas folhas 
verdes e flores amarelas
Que cobrem o chão.
Nenhuma outra árvore, mesmo se 
mais alta,
E, não só na praça, mas no bairro 
todo,
Nenhuma é   mais verde, mais 
amarela, mais robusta,
Seus galhos caídos são como 
abraço à terra
Que a recebe e é fecundada por 
ela.
Encorpada e fechada é abrigo 
certo das ninhadas,
Pela manha e a tardinha seus ga-
lhos vergam
Para suportar o peso das arari-
nhas, sabiás, bem-te-vis, tesouri-
nhas,
Pardais, e tantos outros que não 
sei o nome,
que em cantoria trazem a vida e a 
poesia
Para o dia a dia.

Campo Grande-MS

Mario de Miranda Quintana 
foi um poeta, tradutor e jor-
nalista brasileiro. Fez as pri-
meiras letras em sua cidade 
natal, mudando-se em 1919 
para Porto Alegre, onde es-
tudou no Colégio Militar, publi-
cando ali suas primeiras pro-
duções literárias. Trabalhou 
para a Editora Globo e depois 
na farmácia paterna. De Ale-
grete – Rio Grande do Sul

Havia um corredor que fazia cotovelo:
Um mistério encanando com outro mistério, no escuro...
Mas vamos fechar os olhos
E pensar numa outra cousa...
Vamos ouvir o ruído cantado, o ruído arrastado das correntes 
no algibre,
Puxando a água fresca e profunda.
Havia no arco do algibe trepadeiras trêmulas.
Nós nos debruçávamos à borda, gritando os nomes uns dos 
outros,
E lá dentro as palavras ressoavam fortes, cavernosas como 
vozes de leões.
Nós éramos quatro, uma prima, dois negrinhos e eu.
Havia os azulejos, o muro do quintal, que limitava o mundo,

Uma paineira enorme e, sempre e cada vez mais, os grilos e 
as estrelas...
Havia todos os ruídos, todas as vozes daqueles tempos...
As lindas e absurdas cantigas, tia Tula ralhando os ca-
chorros,
O chiar das chaleiras...
Onde andará agora o pince-nez da tia Tula
Que ela não achava nunca?
A pobre não chegou a terminar o Toutinegra do Moinho,
Que saía em folhetim no Correio do Povo!...
A última vez que a vi, ela ia dobrando aquele corredor escuro.
Ia encolhida, pequenininha, humilde. Seus passos não faziam 
ruído.
E ela nem se voltou para trás!

Quem faz um poema abre 
uma janela.
Respira, tu que estás numa 
cela
abafada,
esse ar que entra por ela.
Por isso é que os poemas têm 
ritmo —
para que possas profunda-
mente respirar.
Quem faz um poema salva 
um afogado.

Todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles passarão...
Eu passarinho!

Antes, todos os caminhos iam.
Agora todos os caminhos vêm
A casa é acolhedora, os livros poucos.
E eu mesmo preparo o chá para os 
fantasmas.

Esse tic-tac dos reló-
gios
é a máquina de cos-
tura do Tempo
a fabricar mortalhas.

A vida é uns deveres 
que nós trouxemos para 
fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 
horas: há tempo...
Quando se vê, já é 6ª-
-feira...
Quando se vê, passaram 
60 anos!
Agora, é tarde demais 

para ser reprovado...
E se me dessem – um 
dia – uma outra oportu-
nidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre em 
frente...
E iria jogando pelo ca-
minho a casca dourada 
e inútil das horas.

Os poemas são pássaros que chegam
não se sabe de onde e pousam
no livro que lês.
Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapão.
Eles não têm pouso
nem porto
alimentam-se um instante em cada par de mãos
e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias,
no maravilhado espanto de saberes
que o alimento deles já estava em ti...

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano
Vive uma louca chamada Esperança
E ela pensa que quando todas as sirenas
Todas as buzinas
Todos os reco-recos tocarem
Atira-se
E — ó delicioso voo!
Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada,
Outra vez criança...
E em torno dela indagará o povo:
— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes?
E ela lhes dirá
(É preciso dizer-lhes tudo de novo!)
Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam:
— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA...

O mais feroz dos animais domésticos
é o relógio de parede:
conheço um que já devorou
três gerações da minha família.

Sibipiruna Segunda canção de muito longe

Emergência

Poeminho do Contra

Envelhecer Tic-Tac

Seiscentos e Sessenta e Seis

Os Poemas Esperança

Relógio

HOMENAGEM A MARIO QUINTANA

Por: Delasnieve Daspet

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

A criação de oficinas vol-
tadas para educação histórica 
e educação patrimonial no 
MuArq (Museu de Arqueologia) 
da UFMS (Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul) 
foi considerada uma iniciativa 
de excelência no campo do pa-
trimônio cultural.

A iniciativa premiada visa 
contribuir para a ampliação do 
conhecimento sobre os objetos 
materiais, a função social do 
MuArq, bem como na pers-
pectiva de proporcionar ao 
grande público o contato com 
o patrimônio cultural da região 
e na constituição da identidade 
e cidadania.

As ações do projeto buscam 
integrar os estudantes dos 
cursos de História, Pedagogia 
e Ciências Sociais da UFMS 
para que sejam replicadores da 
salvaguarda e manutenção do 
museu. E, ainda, a construção 
de um material didático que 
seja produzido com os bens 
patrimoniais do MuArq para 
inserção nas escolas.

“Na realidade, é uma ação 
que tem duas frentes, uma 
delas a formação inicial de 
professores; e a outra, a 
criação de atividades educa-
tivas em parceria com as es-
colas, para trabalhar com as 
fontes arqueológicas, a cultura 
material, artefatos, objetos, 
imagens e elementos pré-his-
tóricos do estado”, explicou a 
idealizadora e coordenadora 
do projeto, Jaqueline Zarbato, 
que também é pesquisadora e 
doutora em História.

“Um dos nossos objetivos 
iniciais, em 2018, era a for-
mação de futuros professores 
de História e de outras licen-

ciaturas para que utilizassem 
o MuArq como um espaço de 
aprendizagem e do saber. A 
ideia é levá-los ao MuArq para 
dialogar sobre as concepções 
arqueológicas e antropológicas, 
ampliando as possibilidades de 
educação histórica.”

De acordo com a idealiza-
dora, há uma grande neces-
sidade de abrir as discussões 
sobre patrimônio cultural no 
ensino da educação básica. E, 
nos últimos anos, a proposta 
de atuar com educação patri-
monial nas aulas de História 
tem se transformado em um 
desafio para pesquisadores de 
várias áreas do conhecimento 
como a Arqueologia, Antropo-
logia, História, Arquitetura, 
Arquivologia, Museologia, 
Artes e outras.

O projeto “Educação Patri-
monial e Aprendizagem His-
tórica no MuArq da UFMS” 
contou com a parceria das téc-
nicas e articuladoras do museu: 
Lia Raquel Toledo Brambilla e 
Laura Roseli Pael; do professor 
dr. Carlos Eduardo Campos, 
FACH (História-Faculdade de 
Ciências Humanas), da UFMS, 
e da professora dra. Aline Vieira 
de Carvalho, Nepam-Unicamp 
(Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Ambientais da Universidade 
Estadual de Campinas).

A equipe do MuArq desen-
volveu atividades de educação 
patrimonial junto a alunos de 
Ensino Médio e Fundamental 
de escolas municipais e esta-
duais de Paranaíba, Apare-
cida do Taboado, Selvíria, Três 
Lagoas, Ribas do Rio Pardo, 
Bataguassu, Santa Rita do 
Pardo, Anaurilândia, Batay-
porã, Costa Rica, Cassilândia, 

Paraíso das Águas, Chapadão 
do Sul, Anastácio, Aquidauana, 
Miranda, Corumbá, Campo 
Grande, Sidrolândia, Pedro 
Gomes, Caracol.

Visitas e exposições do MuArq
O MuArq caracteriza-se 

como um museu de pesquisa e 
apresenta resultados de mais 
de 300 sítios arqueológicos, lo-
calizados em Mato Grosso do 
Sul. O acervo da exposição, 
somado ao da reserva técnica, 
totaliza mais de 200 mil peças 
oriundas dessas pesquisas.

Seu acervo comprova que 
diferentes grupos humanos 
povoaram a área no passado 
arqueológico: desde os caça-
dores-coletores de cerca de 12 
mil anos atrás (no fim da era 
glacial), passando pelos pro-
dutores da arte rupestre (há 
oito mil anos), até aqueles que 
habitaram as margens fluviais, 
há aproximadamente três mil 
anos.

Um segundo contexto cul-
tural é o dos indígenas agri-
cultores ceramistas (cerca de 
1.500 anos atrás). O conteúdo é 

apreciado nas visitas às depen-
dências do MuArq, que conta 
com auditório, onde se apre-
sentam os vídeos, um deles 
disponível também em libras. 
Há, ainda, exposição de longa 
duração, com peças arqueoló-
gicas e ilustrações, e espaço 
lúdico-pedagógico, onde se 
desenvolvem ações educativas 
escavando-se uma réplica de 
sítio arqueológico e pintando 
os signos pré-históricos.

Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade
A ação “Educação Patri-

monial e Aprendizagem His-
tórica no Museu de Arqueo-
logia da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul” foi 
vencedora do Prêmio Rodrigo 
Melo Franco de Andrade 2021, 
na categoria “Patrimônio Ma-
terial”, segmento “Universi-
dades Públicas e Privadas”. 
Com o objetivo de valorizar e 
promover ações que atuam na 
preservação dos bens culturais 
do Brasil, o Prêmio Rodrigo, 
este ano, escolheu 12 vence-
doras. Cada iniciativa recebe 
uma premiação de R$ 20 mil.

Marcelo Rezende 

Em novembro de 2020, o 
Biquíni Cavadão entrou em 
estúdio para gravar um novo 
álbum autoral, o primeiro 
após quatro anos do lança-
mento de “As Voltas que O 
Mundo Dá”, em 2017. Entre 
eles, a banda fez um tributo 
a Herbert Vianna, “Ilustre 
Guerreiro”, em 2018, e o re-
gistro dessa tournée em áudio 
e vídeo em “Ilustre Guerreiro 
ao Vivo”, lançado durante a 
pandemia, em 2020. As faixas 
do novo álbum, “Através dos 
Tempos”, serão apresen-
tadas ao longo de 2021 e co-
meçaram com o single  “Nada 
É para Sempre”(Biquíni Ca-
vadão-Marcelo Hayena), que 
foi lançado no início de julho. 

“Quando sugeri que gra-
vássemos um novo disco de 
inéditas, falei muito com 
a banda de fazermos um 
trabalho com alto astral. E 
‘Nada é para Sempre’ é isto: 
um aviso de que, apesar de 
tudo, seguiremos em frente 
e superaremos tudo que es-
tamos vivendo agora”, avalia 
Bruno Gouveia, vocal da 
banda. “A letra de Marcelo 
Hayena, cantor do Uns e 
Outros, me foi apresentada 
por telefone. Somos amigos 
há muitos anos e já compu-
semos juntos outras vezes 
para os discos deles, mas 
esta é a primeira vez que 
a recíproca ocorre. Ele me 
disse que havia escrito esta 
letra numa madrugada e em 
forma de oração. Por acaso, 

ao ler, me lembrei de uma an-
tiga melodia. De fato, foi esta 
canção que me fez procurar 
Coelho, Birita e Miguel para 
gravarmos um novo disco.” 

Produzido por Paul Ral-
phes, foi gravado remota-
mente por todos. Pratica-
mente não se encontraram 
em estúdio, nem mesmo ao 
fazerem as fotos e clipes. No 
entanto, o entrosamento com 
o produtor data de longos 
anos. Foi Paul quem assinou 
a produção de dois discos da 
banda no fim da década de 
90 (“biquini.com.br” e “Es-
cuta Aqui”). E, a julgar pelo 
primeiro lançamento, muita 
coisa boa vem por aí. Ouça 
aqui “Nada É para Sempre”: 
https://ditto.fm/nada-e-para-
-sempre

Surgido em 1985, o Biquíni 
Cavadão nasceu do encontro, 
ainda em colégio, de Bruno 
Gouveia (vocal), Miguel 
Flores da Cunha (teclados), 
Sheik (baixo) e Álvaro Birita 
(bateria). Descobertos por 
Carlos Beni – ex-baterista do 
Kid Abelha –, contaram com 
a ajuda de Herbert Vianna, 
dos Paralamas do Sucesso, 
na gravação de sua primeira 
música – “Tédio” –, cuja exe-
cução na Rádio Fluminense 
FM lhes rendeu o primeiro 
disco na Polygram. Mais 
de 30 anos se passaram, e 
os garotos de 18 anos que 
iniciaram esta jornada, em 
1985, continuam pulando nos 
corações de Bruno, Miguel, 
Alvaro e Coelho. (Com as-
sessoria).
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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 28/07

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Meninos e meninas de Áries, o dia não deve ser muito 
tranquilo ou favorável. É que os astros trocam farpas no 
céu e as coisas talvez não corram tão bem pra você. Tudo 
indica que seu signo estará ainda mais impulsivo, tende 
a se arriscar demais e ultrapassar os limites. Aí a vaca 
pode ir pro brejo. Tá amarrado! Há risco de pintar treta 
com amigos ou colegas.

As coisas podem ficar tensas na profissão, tourinho. Tudo 
culpa dos astros, que se tretam e despejam uma vibe 
pesada. Na euforia de ter sucesso na carreira e subir na 
vida, você tende a agir com teimosia e corre o risco de 
melar suas chances. Se tem um empreendimento em 
casa ou trabalha em home office, situações irritantes, 
brigas e barulho devem acabar com sua paciência. 

Gêmeos, meu consagrado, os astros estão tudo 
desaforados no céu e derramam uma energia tensa em 
seus contatos, principalmente se precisa se comunicar 
com quem está longe. Seu pensamento deve ficar 
um turbilhão e você corre o risco de falar o que vier 
à cabeça, além de se expressar rápido demais, aí as 
informações podem sair confusas.

Câncer, meu cristalzinho, aguarde altos e baixos hoje. 
Com zero controle do seu lado exagerado e emotivo, 
corre o risco de cometer extravagâncias nos negócios e 
desperdiçar seu rico dinheirinho ou até suas posses. Já 
conhece o Tarot Mensal? Com ele você conseguirá se 
programar e obter os conselhos que tanto precisa para 
que não ocorra este tipo de situação.

Os astros trocam farpas e sobra pra quem? Isso mesmo, 
pra você, leãozinho. Seu signo tende a se animar demais 
e se arriscar com parcerias profissionais ou negócios, o 
que pode te levar a desperdícios e prejuízos. Evite agir 
por impulso: pare antes pra pensar e escolher bem com 
quem se associa. O desejo de superar os perrengues 
deve te levar a agir com arrogância.

 As coisas no trabalho devem ficar puxadas, tudo culpa 
dos astros. Seu signo tende a ficar mais exagerado e 
nervoso, aí você corre o risco de ter reações intensas e 
agressivas, causando ressentimentos com os colegas. 
Tenha cautela, pois esse seu lado virginichato pode 
te render rivais, falsianes e cobronas. Tá amarrado! 
Mantenha a harmonia do ambiente.

e depender dos astros, vai ser eita atrás de vixe. Seu 
signo deve ficar todo animado e arriscar demais com 
seus investimentos e planos, podendo se decepcionar. 
Tudo indica que irá fazer amigos em dois tempos, mas 
tende a forçar a barra e perder alguns amigos por conta 
de tantas tretas. Procure não exagerar nos exercícios 
físicos ou esportes..

Escorpica, os planetas ficam tudo bravinhos no céu e 
deve rolar bagaça na sua vida profissional. Você tende 
a esbanjar atitude a fim de ter sucesso e alcançar suas 
ambições, mas nessa vontade doida de subir na carreira, 
pode cometer exageros, agir com nervosismo e ser 
cabeça-dura. Aí corre o risco de prejudicar sua reputação 
e ser alvo de fofocas. 

Os astros estão doidinhos, doidinhos pra te lascar, 
meninos e meninas de Sagitário. Rola a maior confusão 
no céu e uma energia pesada deve deixar seu signo 
sem limites e sem moderação. Sua mente tende a ficar 
inquieta e você pode sair falando a primeira coisa que 
vier a cabeça, com risco de cometer sincericídio e causar 
brigas. Tenha cautela!

Alô, alô, Capricórnio! Há sinal de transformações tensas. 
Tudo culpa dos astros, que bagunçam seus negócios 
e finanças. Eita! Uma associação pode parecer boa 
e te animar, mas há sinal de prejuízo e tretas com os 
parceiros. Pra bagunçar ainda mais o meio de campo, 
uma sensação de insatisfação com o que possui talvez te 
leve a cometer exageros e gastar mais do que deveria.

Os astros estão no maior ranço e pode rolar bagaça tanto 
em seus relacionamentos pessoais quanto profissionais. 
Você tende a agir por conta própria e forçar suas ideias, 
o que pode ser visto como egoísmo e arrogância pelas 
pessoas próximas ou parceiros e colegas do serviço. A 
dica é tentar cooperar e trabalhar junto com o pessoal. A 
Lua Cheia destaca seu magnetismo.

Peixes, meu cristalzinho, as coisas no trabalho devem 
ficar tensas. Há sinal de contratempos e a sua paciência 
tende a se esgotar rapidinho, aí o espírito do pinscher 
raivoso deve se apossar do seu corpinho e você vai ser 
50% irritação e 50% tremedeira. Calma, nervoso não 
é creme pra ficar passando, viu! Tome este banho de 
equilíbrio, pode te ajudar.
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Pega Pega
Globo 18h30

Império
Globo 20h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

Ti Ti Ti
Globo 15h30

Malhação
Globo 16h45

Chiquititas
SBT 19h30

Júlia faz as fotos para a campanha. Nanda 
pede ajuda de Rodrigo para montar um brechó 
infantil. Mariano apoia, e Cecília volta a tomar 
estimulantes. Cris pede para Lourenço ficar 
com Tiago até que ela se organize. Matias conta 
para Lorena que foi mandado embora porque 
foi flagrado beijando Cris. Eva fica satisfeita ao 
saber que Jonas foi traído. Vivi deixa Cris sozinha 
em um restaurante. Sofia tenta convencer Ana a 
voltar a treinar. Suzana tenta conversar com Cí-
cero. Jonas deixa Cris sem nada após separação.

Preta Gil sugere que ela e Valentim apareçam 
para a imprensa. Júlia não se conforma com a 
ideia de o filho vender a marca Jacques Leclair. 
Renato se reúne com Marcela, Stela e Suzana 
para falar sobre a Revista. Gino comenta com 
Rebeca que está preocupado com a depressão de 
Stéfany. Stéfany se hospeda em um hotel de luxo. 
Thaísa e Armandinho se encontram na gravação 
de um videoclipe e fazem as vezes de casal. Edgar 
leva Amanda à Agência e Luisa encara a modelo. 
Marta chega ao ateliê de Valentim.

Henrique impressiona os jurados e ganha o 
papel de Romeu. René e Dandara parabenizam 
João pelo bom trabalho. Bianca conta para Hen-
rique que reatou o namoro com Duca. Gael apoia 
Duca, que está preocupado com o futuro de seu 
relacionamento depois dos ensaios da peça. Jeff 
parte para Joaçaba para encontrar com Mari. 
Heideguer comemora a reaproximação entre 
Henrique e Bianca. Duca afirma que apoiará a 
carreira de Bianca. King avisa a Simplício que o 
esquema dos dois foi descoberto.

Marian se vitimiza, diz que foi rejeitada a vida 
inteira. Gabriela, que acha que Marian é sua filha, 
consola Marian, que diz que o reencontro delas foi 
apagado por Mili. Gabi pede desculpa e diz que 
não sabia que ela estava tão triste. Gabriela se 
culpa. Mili conta para Mosca sobre o áudio que 
Marian lhe mostrou. Carmen aplaude Marian no 
quarto, diz que a menina pareceu bem convincente 
e que ela mesma quase se emocionou.Carmen 
ressalta que será difícil a menina se manter como 
vítima por muito tempo.

Luíza diz a Douglas que Nelito levou Pedrinho 
para sua casa. Douglas consegue um quarto no 
hotel para Luíza se esconder. Sandra Helena 
nota que seu armário do hotel foi arrombado. 
Elza e Prazeres observam Evandro conversando 
com Borges. Luíza esbarra com Eric no corredor 
do hotel e eles se beijam. Flor pega uma carteira 
que vê em um aparador no hotel e se esconde com 
Bebeth. Domênico procura Júlio para fazer uma 
reconstituição dos passos do garçom na noite do 
roubo do hotel. 

Enrico dá um celular para um dos cozinheiros 
da equipe de Vicente. Ismael conta que José Al-
fredo está na casa de Cora e Xana avisa a Cristina. 
Cora faz uma nova proposta para José Alfredo. 
Orville convence Salvador a deixá-lo vender seus 
quadros. Maria Marta marca um encontro com 
Maurílio. Elivaldo, Tuane e Victor chegam à joa-
lheria Império. Cláudio e Beatriz veem Leonardo 
vivendo na rua e descobrem que Amanda está 
tentando ajudá-lo. José Alfredo pede para se 
encontrar com Cristina. 

Novelas Novelas Novelas 

Telinha

Maria Eugênia 
Suconic, a “Mareu”, 
vai apresentar o 
“A Treta Não Tira 
Férias: Celebs”, 
que estreia hoje, 
às 22h, na MTV. 
Em oito episódios, 
a atração reunirá 
os participantes 
da segunda edição 
do “De Férias 
com o ex-Brasil: 
Celebs”. “Achei 
que seria fácil, 
mas não foi, não. 
Porque começa 
uma briga em uns 
momentos em que 
você não sabe onde 
enfiar a cara. O 
que conforta é que 
não estou no meio 
das tretas, fico só 
como mediadora”, 
diz ela.

Atriz de ‘Verdades Secretas 
2’, Clara Choveaux voltou
a dançar para viver 
gerente de boate na trama

Maria Eugênia Suconic vai 
comandar ‘A Treta Não Tira 
Férias: Celebs’, na MTV

A atriz franco-brasileira Clara Choveaux teve sua rotina alterada 
para interpretar Tânia, a hostess e gerente da boate Radar’s Club, 
um dos importantes cenários de “Verdades Secretas 2”, produção do 
Globoplay ainda sem data de estreia definida. “Estou amando fazer 
a Tânia. Ela me fez mergulhar mais no meu lado criativo e sexy, me 
deixou também mais curiosa, perspicaz e alegre. Voltei a dançar e 
a correr quase todos os dias. Costumo dizer que ela é o meu sol da 
meia-noite”, conta Clara. A atriz também gravou uma participação 
em “Um Lugar ao Sol”, nova novela inédita das nove da Globo. Ela 
vai viver Branca na trama de Lícia Manzo. A personagem é dona do 
restaurante em que a personagem de Marieta Severo irá trabalhar. 
Clara já atuou em mais de 18 longas franceses e está em dois filmes 
inéditos: “Rodantes”, de Leandro Lara, que estreia hoje, e “Doutor 
Gama”, de Jeferson De, que estreia no dia 5.
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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 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 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 CLARICE LISPEC-
TOR – JD ESTADOS  

L650 – R Da Paz, 1440  
–  157,67 M² – Sala/Sa-
cada/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, Cozi-
nha/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

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² 
- sala, apto, 2Q, BH, coz, 
AS, CQ, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

AMAMBAI – 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 garagem. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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, va-
randa, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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

GIOCONDO ORSI
L534 - R Ana Lúcia – 
162,98m² - Sala, Lavabo, 3 
Apartamentos (1 Sacada), 
Cozinha/Ae, Despensa, 
Área De Serviço, Banheiro 
De Serviço, Churrasqueira/
Pia, 4 Estacionamentos, 
2 Garagens. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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

MONTE CASTELO 
     
 L584 – RFranjinha, 423 – 
Resid. Figueira Ii – 63,05m² 
– T189,94 – Sala Estar, Co-
zinha C/Ae Sob Pia, Apto, 
2qts, Bh, As, Churrasq, 
2 Vagas Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   
 

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 

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

L310 - R 13 DE MAIO, 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 

APT: CENTRO - EDIFI-
CIO AMAZONAS 

OFERTA , OFERTA , SÓ 150 
MIL REAIS. Preço final : 
89m², 2 qts, sala 2 ambien-
tes , cozinha 2 ambientes, 
banheiro social, elevadores, 
salão de festa, garagem 1 
com 1 vaga , portaria 24 
h, prox. hospital do  Can-
cer , Santa Casa, comercio 
.Fone: 99128-3044. 

 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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. 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 

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

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

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 . 
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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 

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KA 2012 2013 PRETO
KA 2012 2013 PRETO 
80734 NRH9939 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

GOL 1.6L 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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex 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

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 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
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

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

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
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
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 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 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
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. 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
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
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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

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

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

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
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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

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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

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

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

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

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

C3 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

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 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

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

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 PRATA 
123951 HTG9808 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO 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 STEPWAY 
EXP. 

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

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DUSTER 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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

HILUX CD 4X2 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 XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

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

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

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

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

RS SERVIÇOS DOMÉS-
TICOS

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

PRECISA - SE DE 
MECÂNICO  

Impacto Car,  na Av. Bandei-
rantes, 1070, F: 3321-9510

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

FAXINAS EM GERAL
Trabalho com faxinas e pas-
so e lavo roupas, faço ser-
viços como garçonete em 
festas e eventos. Atendo 
toda Cidade de Aquidaua-
na e Anastácio/MS Valor 
a combinar Contato: (67) 
99181-2913 Dany Aquino

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

THAUANNY DIARISTA 
Diarista/Faxineira limpeza 
em casas, apartamen-
tos, escritórios, salões de 
festas, pós obra, saída e 
entrada de inquilinos no-
vos. Ligue e/ou chame no 
Whatsapp pelo número 
(67)98484-9091   Respon-
sável e pontual, chame já e 
confira.

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

FAXINEIRA E DIARISTA
Limpeza conforme gosto do 
cliente, valores a combinar. 
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

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

 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

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

COELHO POLIMENTOS
Trabalho com polimentos 
em veículos, limpeza de 
teto e interno. Atendo em 
toda Campo Grande/MS. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(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

DESENTUPIDORA 
MILTON

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

FRETE 50,00
Fretes á partir de 50,00, pe-
quenas mudanças e trans-
portes de motos. Trabalho 
todos os dias, aceito cartão 
e pix. Ligações e Whatsapp: 
(67)99272-1805 Hudson 
(67)99246-1407 Gustavo

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

PEDREIRO
Encarregado de obras, 
pedreiro da fundação ao 
acabamento e pequenos 
reparos. Atendo aos sába-
dos, domingos e feriados. 
Faça seu orçamento sem 
compromisso. Ligações 
e Whatsapp: (67)99161-
1848

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

CONSTRUÇÃO CIVIL
Trabalhamos com mão de 
obra na construção civil, 
estrutura metálica, esca-
das, mezaninos, barracões 
e pergolados em chácaras 
e fazendas. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99193-
9849 Orlando

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 

MARIDO DE ALUGUEL
Fazemos reparos elétricos, 
hidráulicos, pinturas, ser-
viço em geral com preço 
justo. Faça seu orçamento 
sem compromisso. What-
sapp : (67)98414-0610 
Henrique Valdez

REVEST 3D
Trabalhamos com reves-
timentos de gesso em 
3D, divisórias e forros de 
Drywall e Molduras.  Ave-
nida: Abraão Anache, 480 
Jardim Anache Solicite seu 
orçamento Ligação e What-
sapp (67) 99250-9765 
Lucas

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  

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

LIMPEZA E HIGIENIZA-
ÇÃO DE ESTOFADOS

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

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 

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

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

POWER POINT LAVA-
-JATOS

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

GS PINTURAS & RE-
FORMAS

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

M.A CONSTRUÇÕES 
LTDA! TODOS OS SER-

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

MARIDO DE ALUGUEL
Pequenos reparos em sua 
residência; vazamentos, 
solda em portão quebrado, 
encanamento entupido, 
concertos em tomadas, 
troca de portas, calçadas 
e entre outros serviços. 
Ligação e Whatsapp (67) 
98211-9227 Pedro
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DIEGO CALHAS
Trabalhamos com coifas, 
rufos, calhas e chaminés. 
Aceitamos cartões Rua: 
Ernesto Borges-Quadra17 
lote 08 Bairro: Morada Im-
perial Ligação e Whatsapp 
(67) 99234-6365 / (67) 
99915-4386

MARIDO DE ALUGUEL
Trabalhamos com ma-
nutenção, higienização, 
instalação, carga de gás e 
consertos em geral. Elétri-
ca, hidráulica e reformas 
residencial em geral como: 
troca de tomadas, tornei-
ras, chuveiros e outros.  
Ligações e Whatsapp: 
(67)984841968 

CALHAS SANTANA
Trabalhamos com fabri-
cação de Calhas, Rufos, 
Pingadeiras ,Coifas e 
artefatos em chapas. Re-
alizamos orçamento sem 
compromisso parcelamos 
suas compras no cartão. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99663-8855 Robson

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

 WILLIAM’S CONSTRU-
ÇÕES ELÉTRICAS 

Trabalhamos com ins-
talações e manutenção 
elétrica nas áreas predial, 
residencial e comercial. 
Instalação de padrão de 
energia 127W/220W/Tri-
fásico. Serviços com res-
ponsabilidade e qualidade. 
Informações via whatsa-
pp: (67)99826-1833 Max 
William  

RRI LIMPEZA A SECO 
& HIGIENIZAÇÃO

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

G. L PINTURAS & 
DECORAÇÕES

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

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 

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

AUTO GUINCHO 
ADEILSON

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

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

FRETE
Faço fretes pequenos e 
mudanças, em toda Cam-
po 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 

MOIRAS LIMPEZA 
Precisa de ajuda ? Nós 
temos a solução! A Moiras 
Limpeza trás a você clien-
te, 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. Orçamen-
tos sem compromisso. 
Ligações e Whatsa-
ap:  (67)992945985 
(67)981835090 Manoel 

RM CONSTRUTOR
Trabalhamos na constru-
ção e reformas de casa, 
apartamento, sobrado, pis-
cina, prédio. Atuamos na 
área Industrial na constru-
ção de silo, moega, tomba-
dor, torre de resfriamento, 
decantador, barrações, 
balança.   Ligação e What-
sapp (67) 99106-6405 
Raduan

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

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

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 

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 

  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 

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. 

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

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

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 

 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 

SANTANA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

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

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

TECH HOME SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E REFOR-

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

R&S TOLDOS & ESTRU-
TURAS

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

JM MANUTENÇÃO & 
PINTURAS DE POR-

TÕES.
Fazemos pinturas de grades 
e portões, preço especial a 
partir de R$450,00 reais 
com material incluso. Or-
çamentos e Informações 
via Whatsapp: (67)99989-
6456 Radames 

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  

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

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

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 

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. 

ELETRICISTA/ELETRO-
DOMÉSTICO 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  

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

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

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

MINEIRO’S AUTO CAR 
MECÂNICA EM GERAL

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

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

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

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

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 

CONCERTINA A R$ 
13,00 O METRO 

Trabalhamos com concer-

tina galvanizada, material 

que não enferruja. Cercas 

elétricas a partir de R$ 

899,00. Trabalhamos com 

interfone, controle, sensor, 

sirene, bateria. Trabalha-

mos sábado e domingo. 

Ligações e WhatsApp: 

(67)99107-6886

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

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

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

SAMPER FESTAS E 
DECORAÇÕES

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

DOCES & DOÇURAS 
DA CRIS 

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

LENINHA BOLOS
Trabalhamos com bolos 
confeitados, bolos casei-
ros, bolos no pote. Temos 
também pão de mel e bala 
baiana. CARINHO EM FOR-
MA DE DOCES! Façam suas 
encomendas: Whatsapp 
(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_ 

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 

 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  

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 

LINDA CESTA CAFÉ 
PARA TODOS AS 

OCASIÕES
Cestas café com caneca 
a partir de 69,00 reais, 
temos buques de rosas e 
diversos outros modelos de 
cestas. Aceitamos cartões 
e parcelamos sua compra, 
dependendo da região não 
cobramos taxa de entrega. 
3365-3503/ 9 9947-6896 
www.cestasrosasepresen-
tes.com.br

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 


