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Privatização dos Correios vai afetar 
diretamente 1,2 mil trabalhadores

A aprovação da privati-
zação dos Correios, na Câ-
mara Federal, esta semana, 
coloca em alerta os 1,2 mil 
trabalhadores do setor 
em Mato Grosso do Sul. A 

avaliação é da presidente 
do Sintect-MS (Sindicato 
dos Trabalhadores nos 
Correios, Telégrafos e Si-
milares do Estado), Elaine 
Regina de Souza Oliveira. 

A sindicalista se posiciona 
contra a medida que vai 
ao Senado Federal na pró-
xima semana, pois “ela fere 
a Constituição Federal e 
pode trazer graves riscos 

para cidadãos e empresas 
brasileiras, que podem se 
ver mais à frente reféns 
de um modelo de serviço 
postal mais caro e menos 
presente que o atual”. Ela 

destaca que a medida se 
trata de uma venda de um 
patrimônio público, que 
atende diretamente a popu-
lação dos 5.570 municípios 
brasileiros. Página A7
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Onde tem Brasil nos Jogos
SÁBADO
7h30
Futebol: Brasil x Espanha – Masculino - Final
18h
Atletismo: Maratona – Masculino Final 

DOMINGO
0h30
Vôlei: Brasil x EUA – Final – feminino
1h
Boxe: Beatriz Ferreira – Peso leve  - Final - 
Feminino
7h
Cerimônia de Encerramento

Penta
Richarlison se inspira 

em Ronaldo, que há 19 
anos brilhou no mesmo 
estádio de Saitama, na 
semifi nal da Copa do 

Mundo de 2002

Policiais são 
afastados para 

tratamento contra 
alcoolismo e drogas

Na série 
presidenciáveis, o 
entrevistado é Luiz 
Henrique Mandetta

Carga de trabalho, a falta 
de estrutura adequada e 
pressão de superiores fi-

zeram com que 231 agentes 
da Segurança Pública fossem 

afastados para tratamento 
psiquiátrico em Mato Grosso 

do Sul até maio, segundo 
dados obtidos pelo jornal O 

Estado junto à Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança 

Pública, por meio da Lei de 
Acesso à Informação.  Página A5

Campo Grande recebe hoje 
um novo espaço para a reali-

zação de espetáculos de stand 
up. Idealizado pelo comediante 
Fred Oshiro, o Cegê Comedy foi 

construído em uma garagem com 
capacidade para 40 pessoas e 
visa promover comediantes co-

nhecidos, além de oferecer espaço 
para os novos humoristas. Página C1Página A3

Capital retoma aplicação da AstraZeneca hoje
Novo lote será destinado para segunda dose. Página A6

Cegê Comedy 
é nova casa 
do humor

ARTES
Valentin Manieri

SERVIÇO DE ENTREGAS

O medo é do sindicato da categoria, que alerta que as privadas visam a lucro

QUADRA  
NA MADRUGADA, 
VÔLEI FEMININO 

PEGA OS EUA 
*Atualizado até as 15h de sexta (6).
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Posição País Ouro Prata Bronze Total

 China 36 26 17 79

 EUA 31 36 31 98 

 Japão 24 11 16 51

 Brasil 4 4 8  16

Quadro de medalhas

Página B3
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FUTEBOL
BRASIL ENCARA
A ESPANHA PARA 
SER BI OLÍMPICO

Brasileiros e espanhóis 
decidem neste sábado (7), 
às 7h30 (de MS), no estádio 
de Yokohama, o torneio de 
futebol masculino dos 
Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2020. A 
seleção brasileira 
fez seu último 
treino antes da final. 
“Vai ser um grande 
jogo.” Página B1

Valentin Manieri

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  17º        31º
Dourados  15º        31º
Corumbá  15º        35º
Ponta Porã  14º        29º
Três Lagoas  16º        31º

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo

COVID-19
Vacinação contra

Sábado, dia 7 de agosto
7h30 às 17h

Unidades de saúde

USF Itamaracá
UBS Universitário
USF Moreninha

Bandeira

USF Noroeste
USF Mata do Jacinto
USF Nova Bahia

Prosa

USF Oliveira
USF Batistão
USF Coophavila

Lagoa
UBS Jockey Club
UBS Dona Neta
C.F. Iracy Coelho
USF Los Angeles

Anhanduizinho

UBS Silvia Regina
UBS Lar do Trabalhador
USF Albino Coimbra

Imbirussu

UBS Cel. Antonino
USF São Francisco
USF Vila Nasser

Segredo

Vacina COVID-19 
pessoas com 20,21 

e 22 anos 

Atenção

Drive-thru
Seleta

Cassems
IMPCG
UCDB

Albano Franco
Ayrton Senna



Campo Grande-MS | Sábado, 7 de agosto de 2021
A2 OPINIÃO

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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Editorial

O que é ser um pai?
Rodolpho Barreto Pereira

Certa noite, numa certa casa, noite 
fria e solitária, estava um homem, 
deitado, mas não conseguia dormir. A 

cama de casal estava por demais espaçosa. 
Sua esposa havia falecido há poucos meses. 
A solidão o abatia duramente e lhe tirava 
o sono. Ao amanhecer, procurava ocupar a 
cabeça, trabalhando até tarde. Mas quando 
chegava a noite, o sentimento de tristeza 
era implacável. Em outro quarto, seu filho, 
parecia dormir normalmente. Mas acorda 
com um pesadelo: - Papai, papai, Socorro!!

Os pesadelos eram constantes, desde a 
morte de sua mãe. Lá foi o pai, mais uma 
vez, o tranquilizar... Pai: - Calma meu filho, 
foi só mais um sonho ruim... Filho: - Não é 
sonho papai, é realidade! Mamãe nos deixou 
de verdade. Sinto-me muito sozinho... Pai: - 
Eu estou aqui contigo, meu filho! E sua mãe 
também! Mas agora ela está com Papai do 
Céu, olhando por nós. Filho: - Mas eu não 
quero ela só olhando, quero ela aqui comigo! 
Sinto-me sozinho... Pai: - Mas eu estou com 
você ... Filho: - Eu sei, mas sinto falta das 
coisas que ela fazia comigo...

E o que ela fazia? - perguntou o pai, 
surpreendido consigo mesmo. Ele não sabia 
como seu filho e sua esposa passavam o 
tempo juntos. Filho: - Muitas coisas, nós 
brincávamos, conversávamos, ela gostava 
de ler histórias para mim, antes de dormir 
fazíamos uma oração, depois ela ajeitava 
a minha coberta e beijava minha testa, 
dizendo “boa noite”.

O pai ficou atordoado e caiu em si: ele 
não fazia nada disso com o filho! Era tra-
balhador honesto, cumpridor dos deveres 
com o lar, comprava presentes para o filho, 
pagava as contas... mas só! O pai percebeu 
que mal conhecia o próprio filho.

A partir daquele momento, o pai passou a 
se dedicar mais ao seu pequeno e reduziu as 
suas preocupações, puramente materiais, 
contentando-se com o suficiente para o 
sustento da casa. Com mais convívio e diá-
logo, pai e filho se descobriram os melhores 
amigos um do outro, oravam juntos todas 
as noites e lembravam com amor e carinho 
da esposa e da mãe. Ele o cobria e lhe dava 
um beijo antes de dormir.

O filho nunca mais teve pesadelos, o 
pai voltou a dormir tranquilamente, a 
harmonia e a alegria de viver voltaram ao 
lar e, embora não pudessem vê-la ou tocá-
-la, nos momentos em que estavam juntos, 
sentiam a presença amorosa da mãe e da 
esposa, com a consoladora certeza de que 
ela, na verdade, estaria para sempre em 
seus corações... Reflexão: - Pai, você tem 
participado da vida do seu filho?

Não basta ser o pai biológico
Pai é envolvimento. Comprometimento. 

Ser pai é participar. A verdadeira pater-
nidade, de alma e coração, precisa ter 

sentimentos e atitudes de pai. É como uma 
propaganda antiga de uma marca famosa 
de pomada. O menino vai jogar bola e o 
pai vai junto, assistir ao filho. Do banco 
ele torce, orienta, incentiva. O filho sofre 
uma falta no meio da partida. O pai tira 
a pomada da bolsa e corre em direção ao 
campo. E finaliza a propaganda: “Não basta 
ser pai, tem que participar! Não basta ser 
remédio, tem que ser...?” Se você lembrou, 
é sinal que a idade está chegando.

Assim é a vida. Ontem eu era apenas filho 
do José e da Maria. Depois virei adulto e, 
graças aos meus pais, conquistei indepen-
dência, me tornei cidadão, pagador das 
próprias contas e “dono do próprio nariz”. 
Hoje também sou pai!  E pai de menina! 
Logo eu, todo desajeitado, distraído e pouco 
delicado. Certamente, ela vai me ajudar 
a desenvolver mais minha sensibilidade. 
Meninas nos desafiam. Às vezes podem 
ser mais calmas que meninos (às vezes), 
mas são quase sempre muito espertas. E 
falantes! Pais de menina possuem a chance 
de uma conexão única, especial. Podem 
aprender muito um com o outro. 

Na foto, minha filha está sendo carre-
gada. O colinho do papai fortalece a relação. 
Fortalece também os braços, as costas... 
Mariana nasceu com 4,300 kg e está cada 
vez maior. Há poucos dias tive a felicidade 
de ganhar mais um bebezão, Maurício, nas-
cido com 4,140 kg. Bebês são tesouros em 
nossos braços. Mas um dia eles crescem. 
Um dia eles aprendem a andar sozinhos 
e vão deixando de precisar do colo, dos 
cuidados e da  (super)proteção. Tem pais 
“carregando os filhos nas costas” além do 
tempo. A participação paterna é impor-
tantíssima nesse sentido: proporcionar a 
transição do colo da mãe (e do pai) para 
os primeiros passos da vida (literalmente). 
Permitir a autonomia aos filhos. No geral, 
as mães são mais afetivas e protetivas, e 
isso é necessário, claro, especialmente na 
primeira fase da infância. Os pais podem e 
devem ser afetivos, cuidadosos e amorosos 
também, afinal, já sabemos que isso não é 
papel só da mulher.

Mas, com o pai, esse carinho do “ninho” 
poderá fortalecer mais as “asas” do pe-
queno aprendiz de “passarinho”, para 
quando chegar o momento de “voar”. O pai 
é aquele que deve apresentar e guiar o filho 
pelo mundo. O pai participativo é como o 
da propaganda que descrevemos. Incentiva 
e dá o apoio necessário. Está junto nas 
horas “chatas” e também nas divertidas, 
nas “aventuras”. Permite o filho realizar 
experiências saudáveis (no exemplo acima, 
o jogo de futebol). Se machucar, faz parte. 
Se tiver que ficar no banco e perder o 
resto do jogo, faz parte. O pai está ali para 
orientar diante das quedas e frustrações 
da vida. É uma referência. Na verdade, é 

a grande referência. Se proteger demais, o 
filho poderá tornar-se um adulto inseguro, 
dependente. O pai precisa ser o melhor 
exemplo que puder. Certa vez, um pai disse 
ao seu filho: - Tome cuidado por onde anda! 
O filho disse: - Tome cuidado o senhor! Eu 
sigo os seus passos!

Muitas mulheres reclamam que os pa-
pais não ajudam muito. Estão certas, mas 
eles não deveriam ajudar mesmo. Ser pai, 
ser um colaborador ativo na educação dos 
filhos e na organização da família, não 
deveria ser uma ajuda, deveria ser uma 
obrigação! Somos pais humanos, cheios de 
falhas e incertezas, é verdade. Mas isso não 
impede de darmos o nosso melhor possível. 
Não só em homenagem aos meus pais, hoje 
vovós, mas por meus filhos, tenho o dever 
de ser o melhor que puder ser! Pais, filhos 
e filhas: envolvam-se!

Domingo especial
Filhos e filhas, está estabelecido no nosso 

calendário o Dia dos Pais, o dia de prestar 
uma justa homenagem a todos eles que, 
juntamente com nossas mães, foram os ins-
trumentos divinos que nos possibilitaram 
ter a maior benção que existe: a VIDA! Além 
disso, muitos pais tornam-se os maiores 
heróis da nossa existência, por meio dos 
seus exemplos, carinhos, advertências e 
orientações, exercendo essa missão com 
muito zelo, paciência e sacrifício.

“Por vezes silenciosos, mas atuantes, ao 
lado de suas companheiras, nossas gene-
rosas mães, os pais promovem a sustenta-
bilidade da luminosa instituição do Lar. No 
seio da família, quando sob a proteção de 
Deus, a paz mundial encontra campo fértil 
de semeadura e germinação.” {Paiva Netto}

No Brasil, comemora-se o Dia dos Pais 
no segundo domingo de agosto. Em outros 
países católicos, como Portugal e Espanha, 
o Dia dos Pais é comemorado em dezenove 
de março, que é o dia de São José, pai de 
Jesus. Nos EUA, o primeiro Dia dos Pais foi 
comemorado em 19 de junho de 1910. Sonora 
Smart Dodd foi a idealizadora. Ela e seus 
cinco irmãos foram criados apenas pelo pai, 
após a morte da mãe. Ela entendeu (justa-
mente) que os pais deveriam ter um dia em 
sua homenagem, assim como as mães.

Em nosso país, a data começou a ser 
comemorada em 1953. Quem sugeriu a cele-
bração foi o publicitário Sylvio Behring. No 
início, o Dia dos Pais era celebrado em 16 
de agosto, considerado então o Dia de São 
Joaquim, avô de Jesus. Mais tarde, a co-
memoração foi transferida para o segundo 
domingo de agosto. Sabemos do apelo co-
mercial, do estímulo da sociedade para a 
compra de presentes, mas não devemos nos 
esquecer de lembrar do principal: a rele-
vância da figura paterna nas nossas vidas!

Marcos Piangers é pai de Anita e Aurora, 

*Adquira o livro beneficente “Palavras de Luz”, 
totalmente revertido para trabalhos sociais da 

região. Saiba mais, entre em contato.
Instagram/Facebook: @rodolphobpereira

A rejeição da PEC do Voto Impresso 
Auditável por 23 votos contrários 
a 11 doeu ao governo mais do que 

a base na Câmara esperava. Governistas 
apostavam em uma derrota por 17 votos 
a 14, com três abstenções. Apesar da 
derrota, os defensores da pauta pro-
metem fazer o possível para que a 
proposta seja discutida no plenário da 
Câmara. A estratégia da base governista 
é demandar ao presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), a votação da Pro-
posta de Emenda à Constituição (PEC) 
135/19 em sessão plenária. Ele mesmo 
disse que essa é uma possibilidade caso 
a proposta fosse rejeitada na comissão 
especial. “É um assunto que a gente vai 
trabalhar”, comentou.

O placar desfavorável na comissão 
especial pode, contudo, ser um entrave 

para as estratégias dos defensores do 
voto impresso. “A estratégia é tentar 
achar algum outro caminho para o as-
sunto não morrer, mas ficou feio depois 
dessa derrota.” O governo articulou 
até o fim a reversão de votos, a fim de 
atingir 17 no colegiado. Os opositores, 
contudo, afirmavam ter 20 votos para 
apresentar um requerimento de autcon-
vocação caso não houvesse a sessão 

dessa quinta-feira (5).
A leitura do deputado Fábio Trad 

(PSD-MS), que orientou o voto contrário 
da bancada no colegiado, vai na mesma 
linha do governista: “Se ele submeter, 
pode acontecer de os mesmos partidos 
que votaram pela rejeição na comissão 
especial manterem o voto contra, e a 
derrota ser muito maior”. Fábio virou de 
vez persona in grata aos bolsonaristas. 
No último domingo, durante manifes-
tação nas ruas, faixas contra seu nome 
foram levantadas. O parlamentar tem 
surfado na falta de representatividade 
da esquerda na bancada estadual. O PT 
perdeu uma cadeira na última eleição e 
só conseguiu reeleger Vander Loubet. 

Com a PEC 135 indo ou não a plenário, 
sofrendo nova derrota ou não, outra 
estratégia traçada pela base é conse-

guir as assinaturas necessárias para a 
instalação da chamada “CPI do TSE”, 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
proposta pelo deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) para investigar a invasão 
hacker ao sistema do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em 2018 e os riscos que 
um ataque cibernético podem acarretar 
à integridade das urnas eletrônicas.

O líder do PSL na Câmara, Vitor Hugo 
(GO), é um dos entusiastas da ideia da 
CPI do TSE. Ele se manifestou favo-
rável nas redes sociais e demonstrou 
otimismo à reportagem quanto à possi-
bilidade de se atingir as 171 assinaturas 
necessárias para propor a criação do 
colegiado. Para Bolsonaro, Barroso 
feriu a harmonia entre os Poderes ao 
pressionar a Câmara a votar contra a 
PEC 135.

Revés na Câmara 

para as estratégias dos defensores do 

A estratégia é tentar 
achar algum outro 

caminho para o assunto 
não morrer, mas ficou 

feio depois dessa derrota. 

jornalista, palestrante e autor dos livros “O 
Papai É Pop” 1 e 2. Comprometido com a 
paternidade presente e amorosa, tem inspi-
rado milhares de pessoas com seus vídeos, 
textos e palestras. “Acredito que a gente 
aprende a ser filho e começa a entender as 
dificuldades que os nossos pais passaram 
quando viramos pai também. Ser pai me 
ajudou a chegar onde estou. A paternidade 
é o meu trabalho mais importante.”

Aos pais, fica a grande reflexão: amem 
seus filhos, mas não façam tudo pelos filhos. 
Façam tudo COM os seus filhos, por que no 
fundo é isso o que eles mais querem (e pre-
cisam) de nós. Afinal, eles precisarão fazer 
por si mesmos, mais cedo ou mais tarde. 
Permitam que eles possam crescer, aprender 
e viver com a tua presença e orientação. Aos 
filhos: não preocupem-se com o presente 
de dia dos pais, pois o maior presente, 
em qualquer dia, é a nossa PRESENÇA. E 
pensem no final da música “Pais e Filhos”, 
do grupo Legião Urbana: “você culpa seus 
pais por tudo, isso é um absurdo!” Pais são 
humanos, falham, mas eles te deram a vida! 
Agradeça e siga em frente! 

Ressaltamos, nesta data, o sentido pro-
fundo da paternidade, mesmo nas diferentes 
composições familiares que existem nos dias 
atuais. E também devemos nos lembrar com 
muito amor dos Pais que não mais estão 
conosco fisicamente, mas que se encontram 
vivos, no Mundo Espiritual - e dentro de nós. 
Por fim, Agradecemos a Deus, o Pai Celestial, 
que protege e ampara todas as criaturas, 
seus filhos, nossos irmãos, a Família Uni-
versal. Bom domingo! Feliz dia dos Pais!
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Auxílio-moradia 
Deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) fez indicação 

pedindo ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para 
instituir auxílio-moradia para os policiais militar e civil, téc-
nico-científico, penal e agentes socioeducativos, nos casos de 
mudança de residência por comprovado e iminente risco à sua 
integridade física e de sua família. O objetivo é que esses pro-
fissionais possam morar na mesma cidade em que trabalham. 
“Em virtude de ocorrências nas quais esses agentes atuaram 
acabam ficando na mira de criminosos que podem atentar 
contra a sua vida ou de sua família. Nesse aspecto, é indiscu-
tível a necessidade de receber alguma medida de proteção ou 
auxílio do Estado”, defendeu o deputado.

Decisão certa

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), líder da bancada 
feminina do Senado, é uma das signatárias da nota da CPI da 
Pandemia em solidariedade aos ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal) e à decisão do seu presidente, Luiz Fux, 
de cancelar o encontro entre os chefes dos Três Poderes. Foi 
uma reação aos constantes ataques à corte e à ameaça do 
presidente Jair Bolsonaro de violar os limites da Constituição. 
“Todos os órgãos, quando minimamente fazem críticas constru-
tivas ao Planalto ou ao presidente da República, são duramente 
atacados. Não aceitaremos que sejam deslegitimadas as insti-
tuições e não admitiremos ataques inconstitucionais. É preciso 
ter coragem e o que não falta hoje para as instituições é a co-
ragem de defender de forma intransigente a democracia, o voto 
popular. Teremos, sim, eleições em 2022, as instituições estão 
firmes para reagir à luz da Constituição”, disse Simone Tebet.

PL em favor da mulher
Os planos de saúde podem ser proibidos de exigirem o 

consentimento do cônjuge ou companheiro para que mulheres 
façam inserção de qualquer método contraceptivo. Passa a ser 
abusiva tal exigência, é o que prevê o Projeto de Lei 227/2021 
proposto pelo deputado Evander Vendramini (PP). “Às mu-
lheres deve ser reconhecido o direito de liberdade de opção e 
a responsabilidade social sobre a decisão pertinente ao exer-
cício da maternidade – com direito à informação e direito a ter 
acesso aos serviços públicos para o exercício de tais direitos e 
responsabilidades reprodutivas.”

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Vereador Carlos Augusto Borges  
defende indicar vice ou a governo

PSB quer dialogar e 
indicar postulantes 
para majoritária

Luiz Ovando cobra CPI do TSE e aponta voto 
impresso para a segurança das eleições

Com discurso de reconstrução e pacificação 
Mandetta é o 3º da série presidenciáveis

Maioria da bancada de MS 
vota contra privatizar Correios

Vereador Carlão, 
presidente municipal 
do PSB, quer ampliar 
atuação do partido Agência Senado

Divulgação
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Votaram a favor do texto-
-base do projeto de lei para 
a privatização dos Correios 
os deputados Beto Pereira 
(PSDB), Doutor Luiz Ovando 
(PSL) e Loester Trutis (PSL). 
Já os deputados Dagoberto No-
gueira (PDT), Vander Loubet 
(PT), Fábio Trad (PSD), Rose 
Modesto (PSDB) e Bia Cavassa 
(PSDB) fizeram parte do grupo 
que votou contra, mas que foi 
derrotado por 286 votos a 173, 
com 2 abstenções.

O texto que abre caminho 
para a privatização foi votado 
na quinta-feira (5), quando os 
deputados rejeitaram todos os 
destaques – pedidos pontuais 
de mudança ao texto apro-
vado. Agora o texto segue para 
a análise do Senado.

O pedetista Dagoberto No-
gueira lamentou que a pro-
posta tenha passado. “Infe-
lizmente a Câmara dos De-
putados aprovou o texto-base 
do Projeto de Lei 591/21. A 
privatização dos Correios é 
um crime que vai gerar de-
semprego e também dificultar 
a vida da população dos muni-
cípios mais distantes do país.”

O deputado Fábio Trad de-
fendeu os Correios durante a 
votação, mesmo tendo em vista 
a derrota pela base governista. 
Ele justificou os motivos de a pri-
vatização ser maléfica ao país. 

“As olimpíadas estão nos 
ensinando que, quando o atleta 
desenvolve e justifica o seu 
desempenho, não pode e não 
merece ser substituído. E isso 
é o que nós estamos assis-
tindo lamentavelmente com 
a lógica privatista do governo 
em relação aos Correios. Se os 

Correios fosse essa empresa 
escalada para uma seleção 
daquelas que tem bom desem-
penho no mercado competitivo 
mundial seria um titular. E não 
dessa maneira a ser substi-
tuída e privatizada. Está sendo 
depreciada como se fosse uma 
empresa deficitária, quando 
na realidade sabemos que é 
lucrativa e exerce um papel 
estratégico relevante pela ca-
pilaridade territorial. Não po-
demos entregar uma empresa 
dessas para dois ou três capi-
talistas magnas onde se visa 
apenas o lucro.”

Em seu parecer, o relator 
incluiu que a empresa que 
comprar os Correios terá ex-
clusividade mínima de cinco 
anos sobre os serviços postais, 
ou seja, carta, cartão-postal, 
telegrama e demais corres-
pondências.

A favor do projeto, o depu-
tado Luiz Ovando afirmou que 
a privatização é um meio de 
o governo enxugar a máquina 
pública e beneficiar a popu-
lação. “Apesar de a oposição 
ter trabalhado contra, a estatal 
foi alvo de muita corrupção nos 
últimos 15 anos. O brasileiro 
não pode pagar mais essa conta. 
Devemos abrir caminho para 
que o governo possa enxugar a 
máquina pública.”

Na mesma linha de Ovando, 
o deputado Trutis também jus-
tificou o voto favorável. “Chega 
de politicagem dentro de em-
presas estatais. Chega de jogos 
de poder e disputa por cargos 
que têm retorno zero pra po-
pulação.” (Mais informações 
sobre a privatização dos Cor-
reios na página A7) (AC)

O ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta do Demo-
cratas é o terceiro entrevistado 
da série ‘Presidenciáveis’ do 
jornal O Estado. Pretendendo 
alianças partidárias e recons-
trução do país, Mandetta quer 
pacificar o Brasil visando a 
derrota da polarização prota-
gonizada pelo presidente Jair 
Bolsonaro e pelo ex-presidente 
Luia Inácio Lula da Silva.

O sul-mato-grossense en-
xerga que o Estado virou pro-
tagonista no cenário político 
nacional e vem organizando e 
participando de reuniões com 
mais sete partidos que pos-
suem pautas em comum e que 
também almejam a construção 
da terceira via. Ele pode sair 
candidato à presidência da 
República, mas diz também 
que não descarta nenhuma 
possibilidade porque a meta 

e o sonho é vislumbrar uma 
melhor via para o Brasil nas 
eleições de 2022.

O ex-ministro que con-
duziu a pasta ao início da 
pandemia da COVID-19 disse 
que avisou ao presidente 
com demonstração de dados 
sobre o número de mortes 
e colapso na saúde pública 
caso não houvesse gestão. 
Após quase um ano e meio 
de pandemia, Mandetta acre-
dita que todos os setores 
foram atingidos e precisam 
ser cuidados de maneira ur-
gente com planejamento e 
estratégia para que o país 
volte a se desenvolver.

Humanista, o médico dis-
correu sobre o núcleo fami-
liar no geral e que precisa ser 
cuidado, além de comentar 
sobre pautas econômicas, de 
desenvolvimento do país, re-

Andrea Cruz

O presidente da Câmara 
de Campo Grande, vere-
ador Carlos Augusto Borges, 
o “Carlão do PSB”, afirma 
que o partido vai iniciar di-
álogos e tratativas com par-
tidos aliados para alçar voos 
maiores nas eleições de 2022. 
Ele participou de reunião com 
o presidente regional do par-
tido, o diretor-presidente da 
Cassems, Ricardo Ayache, na 
quarta-feira (4).

“Conversei com o Ricardo 
Ayache e ele entende que o 
nosso partido deve participar 
das decisões sobre a eleição 
do ano que vem. Ainda não 
definimos se vamos disputar a 

majoritária ou indicar um vice-
-governador. Queremos parti-
cipar ou indicando um vice, ou 
indicando um senador. O PSB 
não vai ficar como coadjuvante.”

Sobre os planos para as elei-
ções do ano que vem, Carlão, 
que é presidente do PSB de 
Campo Grande, afirma que 
além da majoritária o obje-
tivo é eleger representantes 
na Assembleia Legislativa e na 
Câmara dos Deputados. 

“Com certeza nós vamos 
montar uma chapa para de-
putados estaduais e também 
uma chapa para eleger um 
deputado federal. Agora, que-
remos participar de todas as 
negociações, de todas as de-
cisões da parte majoritária. O 

PSB está se organizando para 
isso. Não estamos lançando um 
pré-candidato a governador e 
nem a vice-governador, mas nós 
temos um grande nome e temos 
que ser ouvidos”, disse ele, 
reforçando que o partido está 
organizado e presente em mais 
de 50 municípios do Estado.

Carlão afirmou também que 
o partido continua a dar apoio 
para a governabilidade do 
Executivo de Campo Grande 
e do governo do Estado, a 
comando do governador Rei-
naldo Azambuja. 

O assunto de uma eventual 
disputa da sigla com pré-can-
didato ao governo foi ventilado 
no decorrer da semana, já que 
o próprio vereador deixou claro, 

durante a sessão da Câmara 
no horário do líder, que o PSB 
vai pleitear cargo na majori-
tária de vice ou até de governo. 
“Vamos trabalhar para o cres-
cimento do partido. Hoje somos 
aliados do governo estadual 
e do governo municipal, mas 
temos um grande quadro na 
política sul-mato-grossense que 
é o presidente da Cassems, Ri-
cardo Ayache, que é um grande 
gestor”, disse na ocasião.

Em sucessivas ligações ao 
presidente regional, Ricardo 
Ayache, para comentar o as-
sunto, as chamadas não foram 
atendidas e as mensagens não 
foram respondidas. A asses-
soria de comunicação também 
não emitiu respostas. 

Deputado Luiz Ovando 
acredita que investigação 
de fraude mostra 
que sistema de urna 
eletrônica é violável

certo mais uma vez, quando, 
mesmo sem saber desse inqué-
rito, trazia elementos mostrando 
a fragilidade do atual sistema, 

em que o voto do eleitor não é 
materializado pelo sistema, o que 
precisa ser feito pelo Congresso”, 
justifica Luiz Ovando.

A divulgação na última 
quarta-feira (4) do inquérito da 
Polícia Federal para investigar 
a invasão do sistema eletrônico 
de votação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) em 2018 
torna fundamental a aprovação 
do voto impresso auditável. A 
declaração é do deputado fe-
deral Dr. Luiz Ovando (PSL), 
que considera grave o pedido 
de investigação feito pelo pró-
prio TSE ao Supremo Tribunal 
Federal (STF).

De acordo com o parla-
mentar, mesmo com a derrota 
do substitutivo do deputado fe-
deral Filipe Barros (PSL-PR) 
na comissão especial do voto 
impresso auditável por 23 a 
11, a aprovação do texto é pos-
sível no plenário da Câmara dos 
Deputados. “Agora serão 513 
deputados, em tese, votando 
a proposta. Fundamental que 
os cidadãos cobrem seus re-
presentantes porque está em 
jogo a segurança das próximas 
eleições”, destaca.

Ovando é um dos principais 
aliados do Governo Bolsonaro 
(sem partido) em Mato Grosso 
do Sul, sendo inclusive citado 
sempre pelo presidente, especial-
mente em relação à defesa do 
tratamento precoce aos primeiros 
sintomas da COVID-19.

O parlamentar diz que o 
inquérito da Polícia Federal, 
aberto a pedido do STF, traz 
várias constatações de que o 
sistema atual é violável e pre-
cisa ser corrigido. “Há farta 
documentação no inquérito, 
apresentada por ambos os tri-
bunais (STF e TSE), que indica 
a gravidade da denúncia. Não 
podemos deixar passar porque 
a democracia precisa de instru-
mentos seguros para ser exer-
cida”, argumenta.

Ao defender a CPI do TSE e 
a aprovação do voto impresso 
auditável, Luiz Ovando destaca a 
postura combativa do presidente 
Bolsonaro, que sempre colocou 
em dúvida o sistema eletrônico 
de votação. “O presidente estava 

Ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
fala de suas pretensões 
na disputa ao Planalto

Nilson Figueiredo

posicionamento do Brasil em 
cenário internacional e prin-
cipalmente saúde somada à 
geração de emprego e renda. 

Confira na edição de 
amanhã a entrevista completa 
do possível candidato a presi-
dência da República.(AC)
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Simone Tebet, senadora (MDB-MS), sobre a reação de Luiz Fux, 
presidente do STF, aos ataques do presidente Jair Bolsonaro à corte

Supremo Tribunal Federal deixando 
claro: o tempo de aceitar arroubos 
antidemocráticos chegou ao fim

Solução de compromisso
Em meio à crise entre o Supremo e Jair Bolsonaro, 

auxiliares do presidente se articulam para conversar com 
ministros da corte em busca do que estão chamando de um 
meio termo sobre a questão das urnas eletrônicas. Uma 
das ideias é tentar resgatar uma proposta que chegou 
a ter aceitação no STF, de aumentar a porcentagem de 
equipamentos que passam por teste de integridade. Por ora, a 
resposta tem sido que o tom dos ataques de Bolsonaro impede 
conversas.

Limite
Segundo pessoas que conversaram com ministros após 

Luiz Fux cancelar a reunião entre Poderes, o recado é claro: 
o STF não aceita virar o ano com Bolsonaro disseminando 
insegurança sobre as eleições.

Missão
A expectativa é que Arthur Lira (PP-AL) e Ciro Nogueira 

(PP-PI) sejam os principais articuladores nesse sentido, 
falando com STF e tentando viabilizar alguma mudança 
mínima pelo Congresso.

Nada 
 A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais 

afirmou em nota divulgada nesta quinta-feira (5) que não há 
até o momento “qualquer evidência de fraudes em eleições 
brasileiras”.

De novo
A manifestação ocorreu um dia após Bolsonaro insistir 

em usar investigações da PF para sustentar a tese sem 
comprovação sobre fraudes no sistema eleitoral brasileiro.

Foco 
Sobre o voto impresso, a associação afirma que se trata 

de uma “opção a mais de auditoria e de aprimoramento do 
processo eleitoral”, mas que o debate não deve levar em conta 
“descontextualizações que objetivem sustentar teorias não 
comprovadas.”

Vou de
 Organizadora da operação que levou médicos a Manaus 

em janeiro para pregarem em UBSs o uso de remédios sem 
eficácia para Covid, Mayra Pinheiro pediu à Casa Militar 
do governo do Amazonas que cuidasse do transporte dos 
profissionais desde o momento que saíssem do aeroporto. 
Secretária do Ministério da Saúde, ela é conhecida como 
Capitã Cloroquina.

...táxi
 Os policiais deveriam cuidar dos traslados dos médicos, 

ou seja, dos percursos entre UBSs para defender o uso de 
ivermectiva e hidroxicloroquina, como revelou o Painel. A 
coluna teve acesso ao ofício enviado pela secretária sete 
meses depois de solicitar ao ministério documentos sobre a 
expedição via Lei de Acesso à Informação.

Endosso 
A Procuradoria da República no Distrito Federal ratificou à 

Justiça a denúncia contra o ex-presidente Lula (PT), Antônio 
Palocci e o empresário Marcelo Odebrecht no caso da suposta 
compra de um terreno para o Instituto Lula e um apartamento 
que teriam sido custeados com dinheiro da empreiteira 
baiana.

Pausa 
A acusação foi feita pelo Ministério Público Federal de 

Curitiba e aceita, em dezembro de 2016, pelo então juiz Sergio 
Moro, mas ele foi declarado incompetente pelo STF e a decisão 
anulada pelo ministro Gilmar Mendes.

Monte
O procurador Frederico Paiva afirma que “em razão do 

extenso lastro probatório” qualquer procurador poderia 
subscrever novamente a denúncia e que não há nulidade a 
“ser reconhecida nesse momento”. Agora, a denúncia será 
apreciada pela Justiça, que pode aceitar ou não.

Paralisa 
O presidente do Consórcio Nordeste e governador do 

Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou nesta quinta-feira (5) 
a suspensão do contrato para a importação da vacina russa 
Sputnik V.

Fim da linha 
A decisão foi tomada após reunião entre membros do 

Consórcio Nordeste e do Fundo Soberano Russo. O acordo 
previa a compra de 37 milhões da vacina. Até o momento, 
contudo, nenhum lote de doses havia sido enviado ao Brasil.

Vazio 
 Em nota, o consórcio informou que a parceria foi suspensa 

após novas limitações impostas pela Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), pela falta da licença de importação e 
pela não inclusão da vacina no plano nacional de imunização.

Militares

Repercussão

Cúpula teme cópia de atos golpistas na derrota de Trump nos EUA

Alto-Comando do Exército 
concorda com reação de Fux 

STF e Câmara já temem escalada que leve 
Bolsonaro a envolver militares na crise

Após repetidos ataques 
a ministros do Supremo 
Tribunal Federal, Jair 
Bolsonaro afirmou 
nessa sexta-feira (6) que 
não ofendeu nenhum 
magistrado. O presidente 
da República, no mesmo 
discurso, disse que 
“parte” da corte quer “a 
volta da corrupção e da 
impunidade” e voltou 
a atacar Luís Roberto 
Barroso, ministro do STF 
que também é presidente 
do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral).

“Não ofendi nenhum 
ministro do Supremo, 
apenas falei da ficha 
do sr. Barroso, defensor 

do terrorista [Cesare] 
Batisti, favorável ao 
aborto, da liberação das 
drogas, da redução da 
idade para estupro de 
vulnerável, ele quer que 
nossas filhas e netas com 
12 anos tenham relações 
sexuais sem problema 
nenhum. Este mesmo 
ministro votou pelo 
direito das amantes”, 
disse.

Nessa sexta, Bolsonaro 
também voltou a criticar 
o sistema de votação 
brasileiro. “Estou 
atacando o Barroso? 
Não estou. Acho que ele 
deveria se orgulhar e 
ouvir da minha parte 

a verdade. É ele que 
fala que as urnas são 
invioláveis, o termo 
mais adequado seria 
impenetráveis. Esse tipo 
de gente quer decidir as 
eleições no ano que vem. 
Quero e desejo eleições, 
limpas, democráticas, 
sem que meia dúzia de 
pessoas contem os votos 
numa sala escura”, 
discursou.

“Não quero poder, 
quero paz e soberania, 
quero a liberdade de 
vocês, mas a alma da 
democracia é o voto, e o 
que querem é eliminar 
o voto”, continuou.
(Folhapress)

Bolsonaro nega ter ofendido ministros

Alan Santos/PR

Folhapress

Mesmo sendo críticos da 
atuação de ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
integrantes do Alto-Comando 
do Exército manifestaram, em 
conversas reservadas, concor-
dância com o gesto do presi-
dente da corte, Luiz Fux, de 
interromper o diálogo com o 
presidente Jair Bolsonaro.

Pela primeira vez, Fux fez 
um discurso objetivo, em sessão 
do STF, em que condena textu-
almente a ofensiva golpista de 
Bolsonaro e os ataques des-
feridos pelo presidente contra 
o tribunal e contra o sistema 
eleitoral brasileiro.

O ministro afirmou que o 
chefe do Executivo não cumpre 
a própria palavra. Fux, então, 
cancelou reunião marcada com 
chefes dos Poderes para apazi-
guar ânimos.

A reação, adotada na quinta-
-feira (5), se soma a outros 
gestos concretos do Judiciário 
brasileiro diante da ameaça de 
golpismo de Bolsonaro.

O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), presidido pelo mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
abriu um procedimento para 
investigar os ataques de Bol-
sonaro contra as urnas eletrô-
nicas. O ministro Alexandre de 
Moraes atendeu pedido do TSE 
e incluiu o presidente em inqué-
rito no Supremo que investiga 
um suposto esquema criminoso 
de fake news, em razão dos 
ataques às urnas.

Os dois ministros são ata-
cados pelo presidente da Repú-
blica. A estratégia de Bolsonaro 
se concentra em Barroso, que 
preside o TSE.

A relação entre os Poderes 
não passa pelas Forças Ar-
madas. Mas o próprio presi-
dente envolveu Exército, Aero-
náutica e Marinha na crise, de 
forma direta, ao insinuar golpe 
e falar, recorrentemente, em 
“meu Exército”. A empreitada 
de Bolsonaro tem respaldo do 
ministro da Defesa, general da 
reserva Walter Braga Netto.

As Forças estão vinculadas à 
pasta comandada pelo general, 
que defende voto impresso – 
mesmo sem existir qualquer 
relação do assunto com o mi-
nistério que comanda – e que 
ameaçou a CPI da COVID no 
Senado, por meio de uma nota 
subscrita pelos comandantes 
das três Forças.

Generais que integram o 
Alto-Comando do Exército têm 
uma visão crítica em relação 
à atuação de ministros do STF. 
Eles entendem que o tribunal 
avança nas esferas de atuação 

Mônica Bergamo/Folhapress

Ministros de Jair Bolsonaro 
(sem partido) e magistrados 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal) e de outras cortes 
superiores temem que o pre-
sidente estique a corda em 
sua disputa com o Judiciário 
até um impasse que acabe 
envolvendo os militares dire-
tamente na cena política.

Em conversas reservadas, 
ministros como Ciro Nogueira, 
da Casa Civil, e o próprio pre-
sidente da Câmara dos Depu-
tados, Arthur Lira (PP-AL), 
pregam a necessidade de um 

acordo para evitar o agrava-
mento da crise. 

A mudança inesperada que 
Bolsonaro fez na Advocacia-
-Geral da União, retirando 
André Mendonça do cargo para 
colocar Bruno Bianco no lugar, 
acendeu o sinal amarelo.

Ela está sendo lida em al-
guns setores como um sinal de 
que o presidente pode efetivar 
sua mais recente ameaça, feita 
a assessores: a de descumprir 
decisões judiciais, algo até 
então inimaginável. Jamais um 
presidente descumpriu uma 
ordem da Justiça desde a re-
democratização.

Mendonça não teria como 
estar à frente dessa disputa, já 
que tenta ter o nome aprovado 
pelo Senado para o Supremo 
Tribunal Federal. A ordem, 
agora, é que ele evite se envolver 
em confusões com o STF ou com 
parlamentares.

Já o novo AGU, que integrou 
a equipe de Paulo Guedes no 
Ministério da Economia, não 
teria esse problema. 

Diante do descumprimento 
de uma decisão emanada do 
Judiciário, a alternativa seria 
intimar o presidente. Caso ele se 
recuse a receber a intimação e 
siga sem cumprir a ordem, des-

moralizaria a Justiça: poucas 
medidas poderiam ser tomadas 
contra o mandatário.

Se Bolsonaro fosse um ci-
dadão normal, poderia até ser 
detido pelo crime de desobedi-
ência, que tem pena de 15 dias 
a seis meses de prisão, e multa.

Mas, sendo presidente, ele 
sequer pode ser processado sem 
a autorização da Câmara dos 
Deputados.

De acordo com o artigo 86 
da Constituição, o presidente 
do país não pode ser preso 
“enquanto não sobrevier sen-
tença condenatória, nas infra-
ções comuns”.

Presidente Jair 
Bolsonaro volta aos 
ataques durante evento 
em Santa Catarina

de Executivo e Legislativo.
Um caso sempre citado é a 

decisão de Moraes de barrar, 
em abril de 2020, a nomeação do 
delegado Alexandre Ramagem, 
amigo da família Bolsonaro, 
para o cargo de diretor-geral 
da Polícia Federal. Ramagem é 
diretor-geral da Abin (Agência 
Brasileira de Inteligência).

A escalada da crise, porém, 
e o temor do que pode ocorrer 
em 2022, ano de eleição presi-
dencial, explicam uma aceitação 
entre integrantes do Alto-Co-
mando dos gestos concretos do 
Judiciário contra o presidente 
da República.

Em conversas reservadas, 
generais afirmam que a reação 
de Fux faz sentido, diante do 
reiterado comportamento de 
Bolsonaro, que deixa claro que 
não quer conversa, na visão 
desses militares.

O procedimento aberto pelo 
TSE, a inclusão do presidente 
como investigado no inquérito 
das fake news e o cancelamento 

da reunião entre chefes de Po-
deres – precedido de um dis-
curso do presidente do STF em 
que diz que o presidente da Re-
pública não tem palavra – podem 
fazer Bolsonaro “baixar a bola”, 
conforme disseram integrantes 
do Alto-Comando do Exército.

Eles entendem, porém, que o 
efeito deve durar pouco. A crise 
deve se prolongar, com novos ar-
roubos autoritários do presidente, 
que não segue a liturgia mínima 
do cargo que ocupa, na visão de 
generais da cúpula do Exército.

Esses mesmos generais 
afirmam inexistir a possibili-
dade de um golpe capitaneado 
por Bolsonaro e de uma con-
sequente ruptura do processo 
democrático. Segundo eles, o 
simples exercício de imaginar 
o dia seguinte a um golpe mos-
traria a inviabilidade de uma 
iniciativa nesse sentido.

Estados Unidos
No Alto-Comando, existe um 

temor real de que se repitam 

no Brasil as cenas vistas nos 
Estados Unidos após a derrota 
do republicano Donald Trump, 
ídolo de Bolsonaro, para o de-
mocrata Joe Biden.

Trump estimulou apoiadores 
radicais com o discurso de 
fraude nas eleições. É a mesma 
cartilha seguida por Bolsonaro, 
um ano e dois meses antes das 
eleições de 2022.

Nos EUA, as Forças Armadas 
não embarcaram na aventura 
golpista. No Brasil, o ministro 
da Defesa tem se mostrado ali-
nhado à postura do presidente.

Integrantes do Alto-Comando 
do Exército dizem não enxergar 
risco de ruptura com suporte 
das Forças Armadas. Para esses 
generais, o risco está na atuação 
de policiais nos estados, em um 
cenário de eventual derrota de 
Bolsonaro nas urnas.

O presidente faz reiterados 
acenos a forças de segurança 
locais, e uma parcela expressiva 
de policiais civis e militares é 
bolsonarista.
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Rede municipal Solidariedade

Estado tem 231 agentes da Segurança Pública 
em tratamento psiquiátrico somente neste ano

Vício em álcool e drogas 
provoca afastamentos de 
policiais para a realização 
de tratamento em MS

Mais três casos de abuso sexual são 
relatados na segunda semana de aulas 

Cadeirante, vítima de tiro em assalto 
pede ajuda para comprar alimentos

Problemas psiquiátricos

Fonte: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

POLÍCIA 
MILITAR

2019
Alcoolismo          37
Vício em narcóticos           8
Transtornos        296
TOTAL                   341
MÉDIA   28 afastados por mês

2020
Alcoolismo          21
Vício em narcóticos           5
Transtornos        325
TOTAL                   351
MÉDIA   29 afastados por mês

2021
Alcoolismo           8
Vício em narcóticos           2
Transtornos        120
TOTAL                   130
MÉDIA   26 afastados por mês

2019
284

256

(até maio)    101

(até maio)

2021

2020

NÚMERO DE AGENTES 
DAS FORÇAS DE SEGURANÇA AFASTADOS

POLÍCIA 
MILITAR

AGENTES 
PENITENCIÁRIOS

Rafael Ribeiro

Entrar na Polícia Militar 
foi motivo de festa em 2019 
para a tenente Sandra*. Mas 
o que foi o sonho de in-
fância, herança do pai, PM 
em São Paulo, foi aos poucos 
trazendo consequências. Sé-
rias demais. A carga de tra-
balho, a falta de estrutura 
adequada, pressão de supe-
riores e, por fim, o início de 
uma rotina de beber e tomar 
remédios para dormir, tudo 
isso em plena pandemia, a 
fizeram, no início do ano, ser 
afastada de suas funções, por 
um psiquiatra.

Sandra* é uma das 231 
agentes da Segurança Pública 
afastados para tratamento psi-
quiátrico em Mato Grosso do 
Sul até maio, segundo dados 
obtidos pelo jornal O Estado
junto à Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segurança 
Pública, por meio da Lei de 
Acesso à Informação. O total 
engloba 130 policiais militares 
e 101 agentes penitenciários. A 
Pasta não revelou os dados da 
Polícia Civil.

“A gente entra na polícia 
com toda uma expectativa e 
vemos que existe muito mais 
burocracia que ação efetiva. 
Talvez eu tenha me excedido 
na expectativa, mas não tem 
como avaliar. Procurei fazer 
o mesmo que meu pai fazia, 
beber, e não ajudou em nada, 
só piorou”, disse Sandra*, 
que agora tem de passar por 
consulta com um psiquiatra 
na Capital a cada 15 dias e 
ainda não tem previsão de 
voltar ao serviço.

O desgaste de policiais é 
um velho problema das auto-
ridades, principalmente na 
PM. Pelo viés militar, de hie-
rarquia e ação ostensiva nas 
ruas, carregada de normas 
e regulamentos, muitos su-
cumbem, levando até mesmo 
às drogas, como mostram os 
dados da corporação.

O assunto, contudo, voltou 
a chamar a atenção no último 
dia 30 de julho, quando um 
agente penitenciário acabou 
atirando em um policial mi-
litar que estaria bêbado após 
briga de trânsito na Avenida 
Eduardo Elias Zahran, re-
gião central da Capital.

“As polícias militares são 
um exército sem ser. São 
pessoas que têm de enfrentar 
o crime com um verniz da 
militarização nas costas, mas 
muitas vezes sem a prepa-
ração adequada. E por se 
tratar de um serviço pú-
blico, eles estão expostos 
à corrupção, à burocracia”, 
resumiu o psiquiatra Gus-
tavo Henrique Linhares de 
Oliveira, PM aposentado de 
Minas Gerais e uma das re-
ferências na saúde mental e 
em estudos da área no que se 
refere à segurança pública.

Oliveira e o presidente da 
Associação dos Cabos e Sol-
dados da PM no Estado, cabo 
Mario Sérgio Couto, contudo 
garantem que a situação dos 
policiais militares não tem 
ligação direta com a pan-
demia. Ou seja, não sofreu 
grandes alterações. E de fato 
os números mostram que o 
número de afastamentos per-
manece praticamente inalte-
rado na média mensal (veja 
os dados ao lado).

“Os números parecem ele-
vados, mas não são. É normal 
decorrente do nosso serviço, 
que é atípico. Nós somos mili-
tares e estamos galgados em 
uma disciplina e em uma hie-
rarquia. Nós precisamos de-
cidir entre o letal e o não letal 
em menos de três segundos 
em uma abordagem, em uma 
ocorrência, tudo isso vai im-
plicar psicologicamente na 
vida do policial. É difícil que 
haja redução por conta da 
própria atividade que exer-
cemos”, disse Couto.

Do lado dos agentes peni-
tenciários, mesmo que não 

Rafaela Alves 

Mais três casos de abuso 
sexual foram relatados nesta 
segunda semana de aula pre-
sencial da Reme (Rede Muni-
cipal de Ensino). O retorno às 
escolas ocorreu no último dia 
26 de julho e ao todo já são 
nove alunos que relataram 
ter sofrido abuso durante a 
pandemia. 

Vale ressaltar que, como 
está ocorrendo um escalona-
mento por conta da pandemia, 
os alunos que estão frequen-
tando as salas de aula nesta 
semana não são do mesmo 
público da semana passada. 

Todos os casos foram en-
caminhados para o Conselho 
Tutelar, até porque, diante 
do relato de abuso sexual, a 
unidade escolar segue um pro-
tocolo e, além de acionar uma 
equipe da Semed, o Conselho 

Tutelar também é chamado. 
“Independente se o relato é 

feito pelo próprio aluno ou por 
um familiar, nós acionamos o 
Conselho Tutelar, que, normal-
mente, vai até a casa dessa 
criança e, na ausência de um 
familiar, o aluno é levado para 
a sede do Conselho e lá a fa-
mília é acionada”, explicou a 
superintendente de Gestão e 
Normas, Alelis Izabel de Oli-
veira Gomes. 

Os casos desta semana en-
volvem duas alunas, uma de 
11 e outra de 13 anos, e um 
menino de 6 anos. Conforme 
Alelis, o caso que mais chama 
atenção desta semana é o da 
menina de 13 anos.

“Estamos bem preocupados 
com esse caso, tendo em vista 
que a menina já tentou sui-
cídio. Segundo a mãe, o caso 
foi registrado na polícia, mas 
ele ocorreu em outro estado, 

então agora estamos pres-
tando todo o apoio psicológico 
a essa menina”, assegurou. 

Na primeira semana, do dia 
26 a 30 de julho, seis alunos 
relataram aos profissionais de 
educação terem sido vítimas 
de abuso sexual. Inclusive, a 
Semed (Secretaria Municipal 
de Educação) não esperava 
que esses relatos ocorressem 
de forma tão rápida. 

“Eles não conheciam os 
professores, coordenadores, 
então acreditávamos que le-
varia um tempo maior para 
ocorrer esse diálogo com os 
profissionais”, explicou a su-
perintendente. 

Todos os profissionais da 
educação recebem capaci-
tações e orientações especí-
ficas, justamente para que 
sejam capazes de identificar 
nas crianças uma mudança de 
comportamento. 

Antônio Carlos apela 
para que população 
ajude com doações 
para adquirir alimentos

Arquivo Pessoal

O cadeirante Antônio 
Carlos da Silva Filho, 40 
anos, vítima de tiro du-
rante um assalto que 
sofreu há 13 anos, está 
passando por dificuldades 
durante esta pandemia e 
pede ajuda, principalmente 
com alimentação. 

Antes do assalto, An-
tônio trabalhava de pe-
dreiro. Desde o incidente, 
ele mora com a mãe de 80 
anos no Jadim Itália, em 
Campo Grande. Segundo 
ele, o dinheiro que ambos 
recebem não está sendo 
suficiente para manter as 
contas, comprar os medica-
mentos, fralda e alimento. 

“Por sorte não pagamos 
aluguel, mas tem água, luz 
e os meus custos por conta 
de ser cadeirante é muito 
alto, uso fralda, sonda e 
ainda tem os materiais para 
fazer os curativos nas es-

caras, feridas que aparecem 
em pessoas que permanecem 
muito tempo na mesma po-
sição. Então às vezes o que 
sobra não é suficiente para 
comprar a alimentação para 
todo o mês”, disse. 

Antônio explicou que nem 
sempre encontra todos os 
itens disponíveis nos postos 
de saúde para fazer o cura-
tivo nas feridas. E ainda que 

a sonda urinária que utiliza 
só está disponível na rede 
privada.

“Tenho de trocá-la com no 
máximo 15 dias, então se al-
guém puder me ajudar doando, 
uso a sonda 24 e fralda descar-
tável”, solicitou. (RA)

SERVIÇO: Para ajudar o Antônio e 
sua mãe entre em contato por meio 
do telefone (67) 99249-2638.

haja a militarização, há o 
agravante do convívio diário 
com presos, muitos deles 
faccionados, em uma rotina 
de ameaças, que inclusive 
“chegam até mesmo fora 
do ambiente de trabalho”, 
segundo o sindicato da ca-
tegoria. “Trabalhamos em 
ambientes altamente insalu-
bres, onde, além dos riscos a 
integridade física, a proba-
bilidade de contrairmos uma 
série de doenças típicas do 
ambiente em confinamento 
é muito elevada. E essa re-
alidade foi agravada com 
a chegada da pandemia de 
COVID-19”, completa a nota.

“Os dados relacionados a 

afastamento de servidores 
em decorrência de problemas 
psiquiátricos demonstram a 
gravidade desse problema. 
Temos de considerar que 
essa elevada carga de pro-
blemas inerentes a nossa 
atividade, além de ocasionar 
problemas psiquiátricos, 
por vezes também ocasiona 
outras patologias. O resul-
tado disso é aposentadorias 
precoces, que muitas vezes 
reflete em baixa qualidade 
de vida para os servidores”, 
disse André Luiz Santiago, 
presidente do Sindicato dos 
Servidores da Administração 
Penitenciária de Mato Grosso 
do Sul.

Sobrecarregados, 
agentes de segurança 
precisam de tratamento 
em Mato Grosso do Sul
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Por meio de nota enca-
minhada pela Sejusp, de 
responsabilidade da gestão 
Reinaldo Azambuja (PSDB), 
a PM informou que a Poli-
clínica da corporação é a 
unidade responsável pelo 
atendimento de saúde dos 
policiais militares, a qual 
oferta diversas especiali-
dades médicas, entre elas 
a psiquiatria. O aumento no 
número de profissionais mé-
dicos foi ocasionado pela re-
alização do último concurso 
público para o Quadro de 
Saúde da PM.

Além do atendimento mé-
dico, o Fundo de Assistência 
Feminina atende os policiais 
e seus familiares de forma 
multidisciplinar por meio do 
núcleo biopsicossocial, com 
psicólogos, psicopedagogos, 
assistentes sociais, nutri-
cionistas e fisioterapeutas, 
ofertando aos integrantes da 
PM o acolhimento necessário 
em diversas áreas.

“Existe um protocolo se-
guido pela instituição nos 
casos em que o policial 
militar necessita de afas-
tamento por problemas de 
ordem psicológica, com 
adoção das medidas neces-
sárias ao  restabelecimento 
do militar e retorno pleno 
às atividades laborais”, diz 
a nota.

Também por nota, a 
Agepen (Agência Estadual 
de Administração Peniten-
ciária) informou que servi-
dores diagnosticados com 
doenças psiquiátricas podem 
ficar de seis meses a um 
ano afastados. A autarquia 
diz que seu Núcleo de Apoio 
ao Servidor atende, acom-
panha, orienta e encaminha 
os servidores e seus fami-
liares diretos. Seu corpo téc-
nico atualmente é composto 

por três psicólogas e uma 
assistente social.

“Os servidores penitenci-
ários, com períodos de afas-
tamentos superiores a 30 
dias, são acompanhados pelo 
setor de psicologia, por meio 
de atendimentos periódicos, 
com acolhimento, orientação, 
suporte emocional, aconse-
lhamento e, se necessário, 
encaminhamento para aten-
dimento psicoterapêutico e/
ou médico”, diz o texto.

A autarquia diz que so-
mente a ortopedia é res-
ponsável por afastamentos 
na mesma quantidade da 
psiquiatria. “Entende-se que 
isso acontece pelo risco ine-
rente à profissão – segundo 
a Organização Mundial da 
Saúde, somado às condi-
ções pessoais e familiares 
desses servidores”, admite-
-se no texto, completando 
que “não há substituição dos 
afastados, mas redução do 
efetivo e aumento da carga 
de trabalho, principalmente 
nos plantões”.

A Sejusp diz que o Centro 
de Atenção Biopsicossocial, 
criado em maio de 2020 
com o objetivo de oferecer 
apoio a todos os profissio-
nais da Segurança Pública, 
melhorou a qualidade de 
vida do servidor.

“Com previsão de receber 
mais de R$ 3,1 milhões em 
investimentos, sendo R$ 2,2 
milhões para estruturação 
e R$ 950 mil para custeio, 
todo o projeto do Centro 
de Atenção Biopsicossocial 
será financiado pelo Sis-
tema Único de Segurança 
Pública”, diz a Pasta.

A primeira fase é de for-
mação de equipes de saúde 
multidisciplinar com psicó-
logos, psiquiatras e assis-
tentes sociais, entre outros.

OUTRO LADO
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Preocupação com este público foi 
acentuada com aumento de mortes

Após imunização, asilos 
de Campo Grande não 
registram novos casos 
da COVID-19 em idosos

Detran suspende 
atendimentos em 
outra agência 

Prefeitura divulga 
inscritos no sorteio 
de apartamentos

Denar derruba 
pela terceira vez  
“bunker” do tráfico 

Prefeitura inicia 
obras da Calógeras 
em outubro

A agência do Detran-MS 
(Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato 
Grosso do Sul) do Aero 
Rancho está fechada desde 
ontem (6) em função da 
suspeita de infecção por 
COVID-19 entre servidores. 
Essa é a segunda 
agência que suspende 
o atendimento nesta 
semana. A suspensão 
é temporária para que 
todos os servidores e 
funcionários terceirizados 
façam o teste para COVID. 
Após os resultados, a 
volta do atendimento será 
avaliada. (RA) 

A lista com os inscritos 
para o sorteio dos 408 
apartamentos a serem 
construídos na região 
central de Campo 
Grande foi publicada em 
suplemento do Diogrande 
(Diário Oficial de Campo 
Grande). O sorteio, adiado 
para o dia 28 de agosto, 
ocorrerá no 4º Feirão 
Habita Campo Grande, 
em comemoração aos 122 
anos de Campo Grande. 
Depois do certame, 
a lista será entregue 
para a construtora que 
fará a contratação do 
financiamento à Caixa 
Econômica Federal. (RA) 

A Denar (Delegacia 
Especializada 
de Repressão ao 
Narcotráfico), em 
menos de dois meses, 
derrubou por três vezes 
um “bunker” (abrigo 
subterrâneo) utilizado 
por traficantes de drogas, 
localizado no bairro 
Santo Eugênio. A última 
apreensão aconteceu 
durante mais um trabalho 
de investigação da 
Operacao Ômega, com a 
prisão de um homem de 
45 anos e apreensão de 
três tabletes de pasta-base 
de cocaína. O autuado 
negou a prática do crime, 
alegando que estava no 
local apenas para prestar 
serviço de reparo na rede 
elétrica do imóvel, mas 
não soube indicar sequer 
quem era o proprietário da 
residência. (RA) 

A Prefeitura de Campo 
Grande planeja iniciar em 
outubro a revitalização da 
Avenida Calógeras, eixo 
viário de ligação do centro 
da cidade aos terminais 
Morenão e Guaicurus. 
Nessa sexta-feira (6), 
foi publicada a licitação 
para encontrar a empresa 
que vai executar a obra 
com recursos do Projeto 
de Mobilidade Urbana. 
Entre as ações preparadas 
para o local estão o 
recapeamento de 3,5 km 
entre as avenidas Mato 
Grosso e Salgado Filho, 
1.540 metros de ciclovia, 
corredor exclusivo para os 
ônibus, cinco estações de 
embarque e desembarque, 
além da sinalização de 
trânsito e da implantação 
de 2.631 metros de 
drenagem para eliminar 
pontos de alagamento. (MP 
com assessoria)

Clayton Neves

Grupo com a melhor cober-
tura vacinal entre pessoas com 
60 anos ou mais, idosos que 
vivem em asilos despontam 
como os menos afetados pela 
COVID-19 em Campo Grande. 
Nas casas de assistência, os 
relatos de contaminações 
aconteceram somente antes 
da imunização do público aten-
dido, desempenho bem dife-
rente do restante do grupo na 
mesma faixa etária que, na 
última semana, somou mais de 
60% do total de mortes compu-
tadas em Mato Grosso do Sul.

Depois de registrar a morte 
de um paciente de 67 anos com 
COVID-19, o Asilo São João 
Bosco, o maior da Capital, 
protagonizou surto da doença 
em 2020 e identificou 33 idosos 
infectados ao mesmo tempo. 
Agora, com todos vacinados 
com as duas doses, a realidade 

é outra. “Não houve registro 
de infecção nem de casos sus-
peitos”, informou a assessoria 
de comunicação. Atualmente, 
o São João Bosco atende 85 
pessoas de 60 a 101 anos.

Na Casa do Idoso Nossa 
Senhora Aparecida, as visitas 
não foram retomadas mesmo 
após a imunização com as 
duas doses dos 29 pacientes 
atendidos. “Muitos familiares 
sentem falta, mas é uma pre-
caução importante neste mo-
mento”, explica a assistente 
social Beatriz dos Santos. Se-
gundo ela, até agora nenhuma 
contaminação foi identificada, 
nem antes nem depois da che-
gada da vacina. “Tivemos a 
suspeita de um paciente inter-
nado por outro motivo, mas o 
exame deu negativo”, garante.

No asilo Angeluz o novo co-
ronavírus também não chegou, 
segundo a direção do lar onde 
moram 18 pessoas de 60 a 98 

anos. No entanto, funcionários 
afirmam que, além da vaci-
nação, a tomada de medidas 
rigorosas foi decisiva para 
assegurar a proteção de pa-
cientes e funcionários.

“A vacinação de todos foi 
um alívio, mas, até agora, 
nossas visitas são feitas 
apenas pelo portão, de longe. 
Além de cuidados com más-
cara e higiene, os funcioná-
rios só chegam pelos fundos 
e tomam banho antes de ter 
contato com os idosos”, re-
lata a enfermeira-chefe da 
unidade, Laurigia Dantas. No 
Angeluz, todos receberam a 
primeira dose da vacina em 
janeiro e a segunda no mês 
de fevereiro deste ano.

No lar de idosos Plenitude 
todos os dez pacientes também 
aceitaram receber a vacina 
contra a COVID-19 ainda no 
início do ano. Depois disso, 
não houve suspeita de con-

Paralisada desde o dia 
2 de agosto, a aplicação da 
segunda dose da AstraZe-
neca será retomada no fim de 
semana em Campo Grande. 
Segundo informou a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde), 
lote com 61.750 doses do imu-
nizante chegará ao Estado 
neste sábado (7) e permitirá 
que moradores voltem a re-
ceber a vacina da Oxford.

Pelo cronograma, na ma-
drugada de sábado, à 0h30, 
desembarca na Capital a pri-
meira remessa com 34.250 
doses. Às 7h05 a segunda, 
com 27.500 vacinas. “Assim 
que as doses chegarem, fa-
remos a distribuição para 
que as cidades vacinem já 
no fim de semana”, explicou 
o secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Resende.

De acordo com a Sesau 
(Secretaria Municipal de 

Saúde), apesar dos dias 
de pausa, não há registro 
de atraso na vacinação em 
relação ao prazo indicado 
pela fabricante. “O município 
deve retomar a aplicação 
da segunda dose de Astra-
Zeneca assim que receber 
novas remessas do imuni-
zante. Não há atraso em 
relação ao período recomen-
dado para a dose de reforço, 
considerando que na Capital 
o calendário estava adian-
tado em 30 dias”, informou 
o município.

A notícia da retomada da 
aplicação trouxe um novo 
ânimo para aqueles que 
aguardavam ansiosos para 
completar o ciclo vacinal em 
Campo Grande. De acordo 
com o professor Alberto 
Carlos da Silva, 53 anos, a es-
pera e principalmente a falta 
de uma data concreta para 

receber a dose de reforço 
contra a COVID-19 foram 
fatores que o entristeceram, 
principalmente por querer 
voltar à normalidade.

“É muito triste esperar todo 
esse tempo, a gente fica espe-
rando as datas de todo mundo, 
observando todos os dias, todas 
as ideias que está sendo aberto 
a vacinação e justamente no 
meu dia acaba o insumo, não 
se sabe quando vai voltar, a 
gente também tem uma vida, 
tem que trabalhar e para ir 
vacinar temos que deixar os 
afazeres, fica ansioso porque 
quer sair dessa fila e voltar a 
normalidade, mas a demora 
impede tudo isso.” 

Além da remessa deste sá-
bado, na tarde dessa sexta-
-feira (6) o Estado recebeu 
outras 48.000 vacinas, sendo 
46.800 da Pfizer e 1.200 da 
Janssen.(CN)

Jhefferson Gamarra

Após a morte 
do jovem moto-
ciclista Lucas 
Lino Ribeiro, 
22 anos, que se 
chocou com um 

caminhão Mercedes-Benz 
na última quinta-feira (5) 
na Avenida Frida Puxian, 
Vila Santo Eugênio, caminho-
neiros e moradores cobram 
adequação na sinalização e a 
instalação de quebra-molas.

Depois que concluíram 
as obras de prolongamento 
da Avenida Rita Vieira até a 
Avenida Guaicurus, início do 
novo acesso às Moreninhas, 
atravessando os bairros Rou-
xinóis, Concórdia, e Jardim 
das Perdizes. A Avenida Frida 
Puxiam se tornou rota de mo-
toristas e motociclistas para 
seguir para o bairro Universi-
tário, aumentando considera-
velmente o fluxo de veículos.

No local do acidente fatal, 
muitos caminhões com pro-
dutos alimentícios se enfi-
leiram no acostamento. Se-
gundo caminhoneiros, a es-
pera para descarregar na em-
presa dura até uma semana. 

“O caminhão comprido 
fica parado para atravessar 
a avenida e o carro ou moto 
acaba tendo de ficar espe-
rarando no meio da pista e 
quando está em muita velo-
cidade não tem jeito. Sempre 
tem acidente por aqui”, relata 

Francisco Ferreira, caminho-
neiro e tio do motociclista 
morto no acidente. 

“Quebra-molas falta 
mesmo e evitaria muita 
coisa, tem motorista que 
passa por aqui a mais de 
120 por hora, ainda mais em 
horário de pico. A entrada 
e saída dos caminhões fica 
bem na curva e não tem si-
nalização. A própria empresa 
poderia fazer uma parceria 
com a prefeitura, para co-
locar um quebra-molas ou 
sinalização”, sugere o cami-
nhoneiro Amarildo Trizzi. 

No trecho onde ocorreu a 
fatalidade não existem resi-
dências, apenas terrenos e 
algumas empresas. Na opi-
nião do servidor público Ge-
raldo dos Santos, que utiliza 
a avenida para fazer cami-
nhadas, esse vazio urbano 
dificulta a instalação de si-
nalização de trânsito. 

“Por aqui não tem casas 
é só mato e a avenida. Como 
não tem a presença de pes-
soas ninguém se preocupa em 
colocar sinalização ou quebra-
-molas”, diz.

A Agetran (Agência Muni-
cipal de Transporte e Trânsito) 
foi procurada pela reportagem 
sobre se existe um projeto 
para implantar sinalizações 
ou quebra-molas para reduzir 
a velocidade dos veículos e ga-
rantir a segurança na avenida, 
mas até a publicação desta 
edição não houve retorno. 

taminação. “Nos traz certa 
segurança mas a preocupação 
sempre existe, por isso, a gente 
mantém todos os cuidados”, 
conta a cuidadora Gislaine de 
Arruda Marcelino.

Segundo dados do “vaci-
nômetro” da SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), 2.694 
idosos que estão em asilos no 
Estado receberam a primeira 
dose da vacina. Do total, 2.293 
completaram o ciclo vacinal e 
estão com a proteção em dia.

Primeiros a vacinar, os 
idosos estão novamente no 
centro da preocupação das 
autoridades de saúde mesmo 
após a imunização. Conforme 
levantamento, das 130 mortes 
registradas nos últimos oito 
dias no Estado, 86 foram de 
pacientes com idades entre 60 
e 100 anos. Para especialistas, 
o desempenho pode estar li-
gado à recusa da vacina, falta 
da segunda dose e a doenças 
preexistentes nas vítimas.

Aplicação das duas 
doses de imunizantes 
garantiu alta proteção 
contra a doença
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Segunda dose Cidade é Sua

Nova cepa

Aplicação da vacina da AstraZeneca será 
retomada neste fim de semana na Capital

Após morte de jovem, moradores 
cobram sinalização em avenida 

SES aguarda análises para confirmar variante delta em MS

Caminhões no 
acostamento e alta 
velocidade provocaram 
vários acidentes

Valentin Manieri

Rafaela Alves 

A SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) está aguardando re-
sultados da vigilância genômica 
para confirmar se Mato Grosso 
do Sul já registra casos da va-
riante delta. 

Segundo a secretária ad-
junta, Crhistinne Maymone, a 
cepa, hoje, é uma das grandes 
preocupações, principalmente 
pelo fato de diversos estados 
que fazem divisa com o Estado 
já terem casos da variante. 

A “cepa indiana”, como era 
chamada anteriormente, é con-
siderada de preocupação, ou 
seja, de alta transmissibilidade. 
A OMS (Organização Mundial 
da Saúde) divide as variantes 
em dois tipos: as de “interesse” 
e as de “preocupação”. 

 Uma pesquisa da Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz) mos-
trou que a variante apresenta 
maior risco de reinfecção. “Não 
temos comprovação, dados 
efetivos, estamos aguardando 
resultados da nossa vigilância 
genômica. Mas, possivelmente, 
a variante delta já está entre 
nós”, assegurou. 

Laboratório da UFMS está fechado
Conforme o professor da 

Famed (Faculdade de Medi-
cina) e integrante do Labora-
tório COVID, da universidade 
federal do Estado, James 
Venturini, até o momento não 
foi identificada a cepa em 
nenhuma amostra análisada 
no laboratório. 

“A análise genômica é bem 
precisa e acusaria de imediato 

se tivéssemos um caso dessa va-
riante. Das amostras testadas, 
em parceria com a SES no 
sequenciamento, não foi detec-
tado essa cepa”, disse. 

Entretanto, desde o começo 
deste mês o laboratório da 
UFMS suspendeu as análises. 
Segundo James, eles estão 
sem recursos e aguardando 
um novo acordo de cooperação 
com a SES. 

Questionada, a pasta esta-
dual informou, em nota, que o 
processo já está em tramitação. 
“O acordo de cooperação entre 
a SES e UFMS está em trami-
tação na Fapec (Fundação de 
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e 
à Cultura). As amostras estão 
sendo enviadas regularmente 
ao Instituto Adolfo Lutz em São 
Paulo”, finalizou a nota.



    Campo Grande-MS | Sábado, 7 de agosto de 2021  A7ECONOMIA
No Congresso

Entidade diz que empresas privadas visam a lucro e os serviços postais poderão ser insuficientes e mais caros

Sindicato alega que privatização dos Correios 
pode trazer prejuízos financeiros ao cidadão

MS

Caminhoneiros-Bolsonaro

Recursos

Balança comercial faturou US$ 2,8 bilhões

Em aceno a caminhoneiros, Bolsonaro 
fala em zerar imposto do diesel em 2022

Divulgação Portal do MS

Valentin Manieri

Divuklgação Portal de MS

Rosana Siqueira

A balanço comercial acu-
mula saldo de US$ 2,8 bilhões, 
sendo o resultado 16,5% maior 
que o mesmo período de 2020. 
Os dados foram divulgados na 
quinta-feira (5) pelo Ministério 
de Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. De acordo 
com a Carta de Conjuntura, 
elaborada pela equipe econô-
mica da Semagro (Secretaria 
de Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar), as expor-
tações somam US$ 4,232 bilhões 
nos sete meses do ano, ao passo 
que as importações acumulam 
US$ 1,340 bilhão.

Com relação aos principais 
produtos exportados de janeiro 
a julho, a soja em grão aparece 
como primeiro na pauta de ex-
portações, sendo responsável 
por 40,91% do total no Estado. 
No faturamento com as expor-
tações há aumento de 25,82%, 
ao passo que no volume houve 
crescimento de 0,87%.

Em termos de grãos, o 
milho aparece em oitavo no 
ranking, com participação de 

MATEUS VARGAS
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) 

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) fez novo aceno a 
caminhoneiros ontem (6) e disse 
que planeja zerar o imposto 
federal do óleo diesel em 2022.

“Gostaria de zerar o imposto 
federal do diesel a partir do ano 
que vem. Vou me empenhar 
sobre isso. Não posso garantir, 
não é uma promessa, é um 
estudo”, disse o presidente a 
apoiadores, em frente do Palácio 
da Alvorada. A declaração foi 
divulgada por uma página bol-

sonarista no YouTube.
Bolsonaro zerou os tributos 

federais – PIS e Cofins – do óleo 
de março ao fim de abril deste 
ano, em esforço para conter a 
insatisfação de caminhoneiros.

Mesmo após esta isenção, al-
guns estados aumentaram a co-
brança de ICMS sobre o produto. 
O benefício acabou sendo engo-
lido por outros componentes do 
preço final.

“Não é fácil resolver. Zerei 
por dois meses, joguei R$ 2 bi-
lhões fora. São Paulo aumentou 
o ICMS”, disse o presidente.

O imposto estadual é cal-

culado sobre preços médios 
pesquisados pelos estados, co-
nhecidos como PMPF. Assim, a 
elevação do preço nas bombas 
puxa alta no ICMS.

“Tem de ter fonte alternativa 
para compensar [a redução do 
tributo]. Estou trabalhando há 
algum tempo. Ontem apareceu 
uma luz para zerar a partir de 
janeiro. Não posso garantir”, 
disse o presidente, em fala 
também divulgada pela página 
nessa sexta-feira (6), mas feita 
na quarta (4).

Bolsonaro tem procurado 
formas de agradar aos caminho-

neiros, categoria que o ajudou a 
se eleger em 2018 e que exerce 
constante pressão sobre o go-
verno. O presidente já havia pro-
metido, em 13 de julho, reduzir 
os impostos sobre o óleo.

Bolsonaro também planeja a 
criação de uma espécie de “vale-
-gás”, para distribuir um botijão 
a cada dois meses a beneficiá-
rios do Bolsa Família. Segundo o 
presidente, a Petrobras tem R$ 3 
bilhões para bancar o benefício, 
mas o presidente da estatal, 
general Joaquim Silva e Luna, 
disse que a companhia não é o 
“ator principal” deste debate.

lista, os valores dos serviços 
poderão aumentar. “Na ânsia 
de aumentar seus lucros, a 
empresa poderá reajustar os 
valores, ou seja, o serviço de 
postagem no Brasil corre um 
sério risco de ficar mais caro. 
Além disso, os Correios é uma 
estatal e tem isenções fiscais, 
algo que na iniciativa privada 
não ocorre”, disse.

Projeto
O projeto de lei tem a rela-

toria do deputado Gil Cutrim 
(Republicanos-MA) e foi apro-
vado na íntegra. Foram 286 
votos a favor, 173 contra e 2 
abstenções. Os deputados rejei-
taram todos os destaques – pe-
didos pontuais de mudança ao 
texto aprovado. O texto agora 
segue para a análise do Senado. 
Caso os senadores não alterem 
o texto, a medida seguirá para 
sanção, ou não, do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

Em seu parecer, o relator 
incluiu que a empresa que com-
prar os Correios terá exclusi-
vidade mínima de cinco anos 
sobre os serviços postais, ou 
seja, carta, cartão-postal, tele-
grama e demais correspondên-

cias. O contrato de concessão 
do serviço, a ser assinado após 
a privatização, poderá estipular 
um prazo superior a cinco anos.

O relator também incluiu 
em seu texto um dispositivo 
que prevê a estabilidade por 
18 meses para funcionários da 
estatal após privatização da 
empresa. Eles só poderão ser 
demitidos neste período por 
justa causa. A empresa que 
vier a comprar os Correios terá, 
ainda, de disponibilizar aos fun-
cionários um Plano de Demissão 
Voluntária (PDV), com período 
de adesão de 180 dias a contar 
da privatização.

Os funcionários que vierem 
a aderir ao PDV terão direito 
a indenização equivalente a 12 
vezes a remuneração, manu-
tenção do plano de saúde por 
12 meses e plano de requalifi-
cação profissional. Inicialmente, 
o texto autorizava a transfe-
rência dos empregados dos Cor-
reios para qualquer órgão da 
administração pública que so-
licitar o funcionário. O governo 
considera a medida inconstitu-
cional e o relator retirou esse 
trecho ao emitir parecer sobre 
as emendas de plenário.

Privatização ameaça 
empregos de inúmeros 
trabalhadores, pois traz 
perda de estabilidade

Flávio Veras

A Câmara dos Deputados 
aprovou na última semana 
o projeto de lei que abre ca-
minho para a privatização dos 
Correios, na forma do parecer 
apresentado pelo relator. Após 
a aprovação, a presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nos Correios, Telégrafos e Si-
milares do Estado (Sintect-MS),  
Elaine Regina de Souza Oli-
veira, se posicionou contra a 
medida alegando que “ela fere 
a Constituição Federal e pode 
trazer graves riscos para os ci-
dadãos e empresas brasileiras, 
que podem se ver mais à frente 
reféns de um modelo de serviço 
postal mais caro e menos pre-
sente que o atual”.

“A medida se trata de uma 
venda de um patrimônio pú-
blico, que atende diretamente 
a população dos 5.570 muni-
cípios brasileiros. A iniciativa 
privada tem interesse estri-
tamente econômico. Ou seja, 
logo a empresa que ganhar o 
leilão, poderá deixar algumas 
cidades sem o serviço e aten-
derá apenas aquelas que lhe 
interessa. Certamente, ela vai 

querer atuar na entrega de 
produtos, mas não atenderá 
às pequenas demandas em 
municípios menores. No molde 
atual, os Correios têm uma 
obrigação social, presente na 
Constituição, de estar em todos 
os municípios sem distinção de 
cidadãos”, explicou.

Além disso, Oliveira afirmou 
que, além do prejuízo à popu-
lação, a medida também será ne-
gativa para os trabalhadores da 
empresa. “Nós teremos muitas 
demissões, pois a iniciativa pri-
vada quando quer aumentar 
seu lucro, ela tenta enxugar o 
quadro de funcionários e fechar 
as unidades que ela acha que 
tem menos rentabilidade. Ou 
seja, esses profissionais não 
terão espaços para serem re-
alocados e ficarão sem seus 
empregos”, analisou.

Impacto
Os Correios em Mato Grosso 

do Sul têm 1,3 mil funcionários. 
Ou seja, a privatização terá 
impacto direto nesses trabalha-
dores. Segundo a sindicalista, 
ainda não é possível mensurar 
quantas demissões e quantos 
PDVs (Planos de Demissão Vo-

luntária) serão formalizados. 
“Não temos ainda como saber 
o número de profissionais que 
ficarão desempregados. Além 
disso, mesmo que o presidente 
sancione a lei, nós iremos entrar 
com uma ação de inconstitucio-
nalidade. Estamos assustados, 

porém iremos lutar para que 
nenhum dos nossos direitos, 
bem como os da população, 
sejam excluídos com esse pro-
jeto”, disse.

Prejuízo no bolso
Ainda conforme a sindica-

Exportações de soja 
puxam o mercado 
no ano e continuam 
aquecidas no Estado

em participação na balança 
comercial em 2021 e ainda 
teve aumento de 115% no fa-
turamento das vendas ao mer-
cado externo. A carne bovina, 
o farelo de soja e o minério de 
ferro também apresentaram 
aumento nas exportações e na 
participação no Estado.

Em relação aos produtos 
importados, Mato Grosso do 
Sul continua com a pauta con-
centrada na importação de gás 
boliviano, mas com queda de 
6,76% no faturamento do com-
bustível comprado da Bolívia 
no primeiro semestre de 2021 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Destinos
A China se mantém como 

principal parceiro interna-
cional de Mato Grosso do 
Sul, sendo responsável por 
comprar 50,5% de tudo que 
o Estado exporta. Em 2021, 
elevou em 15,5% as importa-
ções, seguida pelos Estados 
Unidos, que aumentaram 36% 
a compra de produtos esta-
duais e representam 4,76% do 
mercado.

2,46% na balança comercial 
e crescimento de 139% no 
faturamento das exportações. 
“Assim como a soja, o milho é 
sazonal, o que significa que o 
volume enviado ao mercado 
externo oscila ao longo do ano. 
Com o fim da safra a tendência 
é as vendas aumentarem”, 
afirma o titular da Semagro, 
secretário Jaime Verruck.

O segundo produto mais ex-
portado em 2021 é a celulose, 
com 20,21% de participação e 
redução, em termos de valor, de 
16,7% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020. A queda é puxada 
principalmente pelo preço de 
comercialização da commoditie 
no mercado externo.

Destaque para o açúcar que 
passou de 2,4% para 4,39% 

Municípios de MS receberam 
mais de R$ 2,1 bilhões 
em repasses do governo

Secretário de Fazenda 
Felipe Mattos fez 
balanço dos repasses 
aos municípios

Mais de R$ 2,1 bilhões 
foram repassados de janeiro 
até junho deste ano aos mu-
nicípios sul-mato-grossenses. 
Mesmo com a pandemia do co-
ronavírus, houve incremento 
de receita, se comparado com 
o valor no mesmo período –  
janeiro a junho – de 2020, 
quando chegou aos cofres mu-
nicipais o total de R$ 1,7 bi-
lhão, conforme dados no Portal 
da Transparência.

O secretário de Fazenda, 
Felipe Mattos, pondera que 
os repasses são uma impor-
tante fonte na composição or-
çamentária dos municípios, 
haja vista que a maioria das 
5.570 cidades brasileiras de-
pendem dos repasses esta-
duais e federais para realizar 
investimentos. “É um recurso 
de extrema importância, utili-
zado pelos prefeitos de acordo 
com as demandas, o qual visa 
suprir melhorias para a popu-
lação nas áreas prioritárias 
de políticas públicas como 
educação, saúde, segurança 
pública, entre outros.”

Entre os tributos passíveis 
de serem repartidos com os 
municípios estão o Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), Fundo de 
Desenvolvimento do Sistema 
Rodoviário do Estado de Mato 
Grosso do Sul (Fundersul), Con-
tribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico (Cide).

O repasse mais vultoso é 
referente ao ICMS – maior 
fonte de arrecadação própria 
do Estado –, que somou R$ 
1,2 bilhão em 2020, contra R$ 
1,4 bilhão em 2021. Consti-
tucionalmente, os municípios 
têm direito a 25% de toda 
a arrecadação de ICMS feita 
pelo Estado. Esse percentual é 
dividido com base em critérios 
definidos por lei. Em MS o bolo 
destinado aos municípios obe-
dece à seguinte ordem: 75% é 
rateado com base no Índice 
de Valor Adicionado, 3% da 

receita própria, 5% do ICMS 
Ecológico, 5% baseado no nú-
mero de eleitores, 5% tendo 
como base o território e 7% é 
repartido igualmente a todos 
os municípios.

Em seguida aparece o IPVA 
– segunda fonte de arreca-
dação do governo do Estado 
– com R$ 334 milhões em 2021, 
ou seja, um acréscimo de cerca 
de 11% em relação a 2020, 
quando fechou em R$ 301 mi-
lhões. Esse valor corresponde 
a 50% do total arrecadado, 
os quais são revertidos para 
o município em que o veículo 
está registrado. De acordo com 
dados extraídos do portal, os 
municípios com maior número 
de veículos são Campo Grande 
(R$ 129.473.554,45), Dourados 
(R$ 34.939.866,02) e Três La-
goas (R$ 19.034.572,87).

Fundersul
As  demais transfe-

rências são relativas ao 
Fundersul Agropecuária 
(R$ 106.483.894,60 ); Fun-
dersul Combustíveis (R$ 
65.351.475,93); Fundo de In-
vestimento Social – FIS (R$ 
19.250.000,00); FIS Saúde (R$ 
78.750.000,00); Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI 
exportação (R$ 20.299.775,11) 
e Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico inci-
dente sobre importação e co-
mercialização de combustíveis 
– Cide (R$ 1.802.814,87).
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Visita a MS

Débitos

Tarcísico de 
Freitas vai 
conferir obras 
de logística 
intermodal

Ministro lança obra de rodovias e Ministro lança obra de rodovias e 
entrega novo aeroporto da Capitalentrega novo aeroporto da Capital

Refis do IPTU vai até 10 de setembro

Divulgação Semagro
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Valentin Manieri

Rosana Siqueira

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, cumpre agenda em 
Mato Grosso do Sul na se-
gunda-feira (9). Ele vai con-
ferir a aplicação de recursos 
federais na modernização do 
Aeroporto de Campo Grande, 
tratar sobre a ampliação da 
logística intermodal de trans-
porte no Estado e assinar 
ordens de serviço que garan-
tirão a continuidade dos tra-
balhos de renovação das BRs-
419/463/MS. 

O primeiro compromisso 
– vistoria às obras de pa-
vimentação da BR-419/MS 
– será no município de Rio 
Negro. Além de Tarcísio de 
Freitas, participam a mi-
nistra da Agricultura, Pecu-

Os contribuintes de Campo 
Grande terão maior prazo 
para quitar os débitos de im-
postos municipais. A Prefei-
tura de Campo Grande pror-
rogou o prazo para o paga-
mento do Refis – Programa de 
Pagamento Incentivado (PPI). 
Agora, o contribuinte tem até o 
dia 10 de setembro para apro-
veitar o desconto de até 100% 
da atualização monetária, dos 
juros de mora incidentes sobre 
o valor do crédito tributário e 
não tributário. Para o parce-
lamento em até seis meses, a 
remissão chega a 75%. Já para 
quem dividir os débitos em 12 
vezes, o desconto será de 30%.

O contribuinte pode ir até 
a Central do IPTU, que fica na 
Rua Arthur Jorge nº 500, ao lado 
do Paço Municipal. Há também 
o WhatsApp, (67) 98471-0487, 
onde o contribuinte pode tirar 
dúvidas. Quem preferir falar ao 
telefone, pode ligar para o (67) 
4042-1320.

O Refis abrange todos 

A reunião de agosto do CEIF 
(Conselho de Investimentos Fi-
nanciáveis pelo FCO) analisou 
91 cartas-consulta empresa-
riais e rurais, que totalizaram 
R$ 96,6 milhões em recursos 
do FCO (Fundo Constitucional 
de Financiamento do Centro-
-Oeste) pleiteados. O montante 
de recursos e de pedidos de-
monstra a alta demanda por 
financiamentos do FCO em 
Mato Grosso do Sul.

Do total de cartas-consulta 
analisadas, 13 pedidos são 
empresariais e somam R$ 11,1 
milhões, ao passo que 78 das 
cartas analisadas são do seg-
mento rural e no montante 
total de R$ 8,4 milhões.

Presidente do CEIF (Con-
selho de Investimentos Finan-
ciáveis pelo FCO) e titular da 
Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar), o secretário 
Jaime Verruck explica que o 

rural segue com movimento 
aquecido, praticamente sem 
ter sido impactado pelas con-
sequências da pandemia.

Uma novidade que está 
sendo avaliada pelo CEIF é 
a implantação de cartas-con-
sulta digitais, o que agilizaria 
ainda mais o processo de ava-
liação dos pedidos. “Estamos 
em fase de estudos para im-
plantar essa mudança que 
será um grande avanço na 
análise de cartas-consulta do 
FCO no Estado”, destaca o 
superintendente da Semagro, 
Bruno Gouvêa. A fim de am-
pliar o acesso ao crédito do 
FCO em Mato Grosso do Sul, 
no dia 12 de agosto acontece 
a segunda edição on-line da 
Caravana do FCO. O encontro 
virtual vai reunir autoridades 
e pessoas estratégicas em in-
formar sobre o passo a passo 
para a tomada de crédito e será 
transmitido ao vivo no canal no 
YouTube do Sebrae-MS.

ária e Abastecimento, Tereza 
Cristina; o governador do 
Estado, Reinaldo Azambuja; 
e o diretor-geral do DNIT 
(Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes), general Santos Filho. 

Após retorno à Capital, 
haverá assinatura das ordens 
de serviço para continuidade 
dos trabalhos do DNIT nessa 
rodovia e na BR-463. Os inves-
timentos federais nas duas es-
tradas são estratégicos para 

assegurar boas condições de 
trafegabilidade nas vias, onde 
há intensa movimentação de 
cargas. O ministro terá en-
contro ainda com o prefeito 
de Campo Grande, Marcos 
Marcello Trad, para tratar 
sobre investimentos em fer-
rovias e da integração da 
logística intermodal de trans-
portes para o escoamento de 
cargas no Estado. 

Setor aéreo 
A agenda se completa com 

a entrega de obras realizadas 
pelo governo federal, por meio 
da Infraero, no Aeroporto de 
Campo Grande – principal 
acesso de turistas do país e 
do exterior ao Pantanal. Foram 
aplicados R$ 39,9 milhões – 
do FNAC (Fundo Nacional de 
Aviação Civil) – na reforma 
e ampliação do terminal de 
passageiros. 

Houve ainda a renovação 
das pistas de taxiamento, do 
pátio de aeronaves e do acesso 
viário ao terminal aeroportu-
ário, além da recuperação e 
do nivelamento da faixa pre-
parada da pista de pouso, com 
implantação de RESAS (áreas 
de escape), e da recuperação 
do sistema de drenagem.

Serviço: 

Segunda-feira, 9 de agosto 
9h35

10h10

11h10

16h40

17h20

15h40

Visita técnica às obras de pavimentação da BR-419/MS

Deslocamento, em helicóptero, para o Aeroporto de Campo Grande

Reunião com o prefeito de Campo Grande

Vistoria às melhorias realizadas no Aeroporto de Campo Grande

Atendimento à imprensa

Entrega da ampliação do terminal de passageiros do 
Aeroporto Internacional de Campo Grande e assinatura 
das ordens de serviço para adequação da Travessia 
Urbana de Dourados (BR-463/MS) e da pavimentação do 
Lote 4 da BR-419/MS

Visita de Tarcísio de Freitas a Mato Grosso do Sul (*)

Local: Saguão de embarque do 
Aeroporto de Campo Grande

os tributos administrados 
pela Prefeitura Municipal de 
Campo Grande e podem ser 
ISS, ITBI, taxas públicas, mas 
principalmente o IPTU.

De acordo com o programa, 
não se enquadram no PPI os 
débitos referentes a: IPTU 
2021; ISSQN 2021; infração à 
legislação de trânsito; inde-
nização devida ao município 
de Campo Grande por dano 

causado ao seu patrimônio; 
débito de natureza contratual, 
contrapartida financeira, ou-
torga onerosa, arrendamento 
ou alienação de imóveis.

Para aderir ao PPI, o con-
tribuinte deverá efetuar o pa-
gamento do documento rece-
bido via Correios ou emitir o 
Documento de Arrecadação 
Municipal (Guia DAM), com o 
benefício concedido para pa-

Prazo para negociar 
os impostos atrasados 
foi ampliado pela 
prefeitura da Capital

gamento à vista, ou parcelado. 
A emissão será feita por solici-
tação mediante a utilização de 
aplicativo específico que será 
disponibilizado no endereço 
eletrônico https://refis.campo-
grande.ms.gov.br/.

Horário de atendimento:
das 8 às 16 horas.
Na Central de Atendimento da Rua 
Arthur Jorge, 500.

Estado

Reunião do FCO aprova pedidos 
no total de R$ 96,6 milhões

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,235 R$ 5,236                 0,4412
Turismo R$ 5,237 R$ 5,41      0,5016
Euro R$ 6,162 R$ 6,164        1,16
Libra Esterlina R$ 7,262 R$ 7,263       0,0275

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 298,48
IBOVESPA (SP): 121.632,92 −168,29 (0,14%)

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 

01/08         0,1159
02/08              0,1590
03/08              0,1590
04/08              0,1590
05/08              0,1590
06/08              0,1590
07/08             0,1590
08/08              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
01/08            0,5000
02/08            0,5000
03/08            0,5000
04/08            0,5000
05/08            0,5000
06/08            0,5000
07/08            0,5000
08/08           0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 17° 37º

São Paulo                  13º 23°

Brasília 14º 24º

Rio de Janeiro 13º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    17°   31°
Dourados      15°    31°
Corumbá                 15°              35°
Maracaju                 15°             32°
Ponta Porã                14°              29°
Três Lagoas              18°   31°
Mundo Novo             16°    32°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 18% 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              

Agosto de 2021

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                          0                                0,00
QUADRA                      81                          7.430,70
TERNO                   6.601                             137,11
DUQUE                148.67                                 3,34

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.000.000,00

(SORTEIO REALIZADO 05/08/2021)(CONCURSO Nº5624) 

1 8   2 2   3 6   5 1   5 3

0 5  2 1  4 5  4 7  7 7
(5625)Quina

Boa Sorte

0 3  0 5  0 9  1 0  1 2 

1 3  1 5  1 6  1 7  1 8 

1 9  2 0  2 2  2 4  2 5

(2301)LOTOFÁCIL

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

0 1  0 7  1 0  3 4  3 5  4 8  7 5

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1672) (SORTEIO REALIZADO 05/08/2021)

7 ACERTOS  0 0,00
6 ACERTOS  6       31.015,81
5 ACERTOS  264                  1.007,00
4 ACERTOS  4.423                   9,00
3 ACERTOS  42.623              3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 15.000.000,00

TUNA LUSO/PATIME DO 

FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2202)LOTOMANIA

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

 RATEIO 

LOTERIAS

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

(CONCURSO Nº 490) (SORTEIO REALIZADO 05/08/2021)

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

DIA DE SORTE

7 ACERTOS    0  0,00
6 ACERTOS    32                2.787,51
5 ACERTOS  1.594                  20,00
4 ACERTOS  20.139              4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 800.000,00

MÊS DA SORTE: AGOSTO

Lotofácil
(Concurso nº2300) (SORTEIO REALIZADO 05/08/2021)

Faixa de premiação

15 acertos 0 0,00
14 acertos 400                1.397,94 
13 acertos 17694             25,00
12 acertos 169919          10,00
11 acertos      890619         5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 6.000.000,00

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

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 400.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2257)

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            4                      9.481,81
Quadra           426                                                    113,05
Terno            9.026                                                           2,66

Sena    0                     0,00
Quina            6                        7.023,57
Quadra           375                                                    128,43
Terno            7.591                                                       3,17

(Sorteio realizado 05/08/2021)

11   16  35   40   44  45
03   04  12   32   37  49
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Esportes

TOKYO
2020

Nos pênaltis 
Jogadoras canaden-

ses comemoram 
título no futebol 

feminino diante das 
suecas

Julia Belas
Folhapress

 O Canadá conquistou a 
tão sonhada medalha de ouro 
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020. O resultado, além 
de inédito para o país, fecha 
com chave de ouro o ciclo 
de Christine Sinclair com a 
camisa canadense. Ela, que 
é a jogadora com mais gols 
internacionais na história – 
entre homens e mulheres –, 
entrou em campo aos 38 anos 
para a sua primeira final de 
um grande torneio interna-
cional. Com cinco Copas do 
Mundo e quatro Olimpíadas 
na bagagem, Sinclair liderou 
o Canadá em dois bronzes 
consecutivos antes de ga-
rantir o ouro.

A partida terminou em 1 
a 1, com gols marcados por 
Blackstenius (Suécia) e Fle-

ming (Canadá) no tempo re-
gular. A prorrogação seguiu 
o mesmo placar. Nas pena-
lidades, após uma sucessão 
de defesas das duas goleiras 
e cobranças nas traves, as 
canadenses ficaram com o 
topo do pódio.

Até a final de ontem, as 
duas defesas tinham sofrido 
apenas três gols na compe-
tição. As experientes Hedvig 
Lindahl e Stephanie Labbé 
já haviam defendido um pê-
nalti cada na competição e 
estavam a postos para uma 
possível disputa de penali-
dades pelo ouro.

A inglesa Bev Priestman, 
de 35 anos, era a comandante 
mais jovem desta edição dos 
Jogos Olímpicos. Ela mantém 
a sequência de técnicas cam-
peãs olímpicas que começou 
em 2004 com April Heinrichs 
(EUA). Nos outros Jogos, as 

medalhistas de ouro foram 
Pia Sundhage (EUA, em 2008 
e 2012) e Silvia Neid (Ale-
manha em 2016).                                                                                                   

Comandadas por Bev 
Priestman, as canadenses 
eram a zebra desta final. 
Responsáveis por eliminar 
a seleção brasileira nos pê-
naltis, nas quartas de final 
do torneio, elas tiveram um 
caminho tortuoso até a final, 
com dois empates (Japão e 
Grã-Bretanha) e uma vitória, 
sobre o Chile. 

Na fase de mata-mata, 
mais um empate com o Brasil. 
A vitória sobre os Estados 
Unidos por 1 a 0, com gol de 
pênalti de Jessie Fleming no 
segundo tempo, transformou 
o sonho canadense em reali-
dade. Um feito histórico que, 
no entanto, ainda deixou as 
canadenses com o título de 
zebras na final.

Do site da CBF
                                         

Brasil e Espanha 
decidem neste 
sábado (7), às 
7h30 (de MS), no 
estádio de Yoko-

hama, o torneio de futebol 
masculino dos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020. Ontem 
(6), a Seleção Brasileira fez 
seu último treino antes da final 
dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio 2020. No Hodogaya Park 
Soccer Field, o técnico André 
Jardine comandou uma ativi-
dade projetando o confronto 
com a Espanha, que decide o 
título olímpico.

Entre exercícios táticos e 

técnicos, a seleção olímpica 
fez ajustes e simulou situações 
de jogo para o duelo com os es-
panhóis. Os jogadores também 
fizeram trabalhos específicos 
de bola parada e de cobranças 
de pênalti. O atacante Matheus 
Cunha foi novamente a campo 
e realizou o trabalho de aque-
cimento junto com o elenco. O 
camisa 9, no entanto, segue 
como dúvida para o jogo deste 
sábado.

“Tentamos otimizar nosso 
tempo ao máximo nesse in-
tervalo antes do jogo contra a 
Espanha. Mas a prioridade foi 
recuperar os atletas. 

Neste último treino, bus-
camos ajustar alguns detalhes 

e pensar nas soluções para a 
equipe no caso da ausência 
do Cunha”, comentou André 
Jardine. “Vai ser um grande 
jogo. A Espanha tem ótimos jo-
gadores. Estamos preparados 
e muito orgulhosos da nossa 
trajetória na competição”, 
acrescentou.

Pés no chão
Capitão, referência do 

grupo, 38 anos de idade e 
o jogador com mais títulos 
oficiais na história do fu-
tebol. Nada disso faz Daniel 
Alves tirar os pés do chão na 
Seleção Brasileira. “Indepen-
dentemente da minha traje-
tória, das minhas conquistas 

e de tudo que vivi na seleção, 
estamos aqui em igualdade 
de condições, estreando na 
competição. Eles sabem, e a 
convivência é saudável por 
isso: não tem vaidade, ego 
que atrapalhe o grupo, que 
está sempre à frente de tudo 
isso. Estamos aqui por um 
sonho, ele é de todos e, para 
isso, precisamos unir nossas 
forças”, disse o jogador do 
São Paulo.

“É um grande prazer estar 
aqui, de verdade. Temos 
grandes profissionais aqui, 
comissão e jogadores. Por 
sorte, convivo com um grupo 
muito maduro, de pessoas 
muito conscientes dos valores 

reais da vida e do que têm que 
fazer, da maneira que têm que 
se comportar diante de um 
objetivo. Me sinto honrado e 
positivamente surpreendido”, 
prosseguiu Dani Alves. 

“O respeito aos mais jo-
vens tem de ser o mesmo, 
porque ele é a base de tudo. 
Todo mundo que vem aqui 
na frente das câmeras ou 
aparece na TV durante o 
jogo tem uma história de 
luta, superação e vitórias 
por trás. Quando você cria 
um ambiente que respeite 
essas individualidades, o que 
acontece dentro de campo é 
consequência”, argumentou 
o baiano de Juazeiro.

Inédito
Canadá vence Suécia feminino 
e conquista seu 1º título

Canada Soccer/Reprodução

 Vai, vovô 
 Aos 38 anos, Daniel 

Alves aconselha 
os mais novos da 

seleção rumo a mais 
uma conquista para 

o seu currículo

O último O último 
obstáculoobstáculo
Técnico brasileiro vê time 
preparado para ganhar 
da Espanha e conquistar 
o bicampeonato olímpico 
neste sábado

México bate o 
Japão e fica 
com o bronze

O México venceu o 
Japão por 3 a 1 e con-
quistou, nessa sexta-feira 
(6), a medalha de bronze do 
futebol masculino nas Olim-
píadas de Tóquio. Os gols 
no Estádio Saitama foram 
marcados por Córdova, 
Alexis Vega e Johan Vás-
quez – este foi um dos que 
perdeu pênalti na fase an-
terior. Mitoma descontou.

Eliminada nos pênaltis 
pelo Brasil nas semifinais, 
a seleção mexicana conso-
lida com a terceira posição 
uma boa campanha, dona 
do melhor ataque da com-
petição com 17 gols em 
seis partidas. Já o Japão, 
que deu trabalho para a 
Espanha e só foi derrotado 
na prorrogação, fica sem 
medalha nesta modalidade, 
mas esperançosa com a 
geração que apresentou 
nomes como Hayashi, Kubo 
e Mitoma.

É a segunda medalha 
olímpica do México no fu-
tebol masculino. A outra foi 
de ouro em Londres 2012, 
justamente contra o Brasil. 
(Com Folhapress)
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TOKYO 2020

7h30
Futebol: Brasil x Espanha – Mascu-
lino - Final

18h
Atletismo: Maratona – Masculino 
- Final

0h30
Vôlei: Brasil x EUA – Final – femi-
nino

1h
Boxe: Beatriz Ferreira – Peso leve - 
Final feminino

7h
Cerimônia de Encerramento

Fonte: GE (sujeito a alterações)

A agenda brasileira SÁBADO

DOMINGO  
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Wander Roberto/COB

Érica Sena bateu na trave 
por uma medalha olímpica. A 
brasileira chegou à parte final 
da prova na terceira posição 
e parecia ter o bronze garan-
tido na marcha atlética, mas 
acabou punida e fora do pódio 
nas Olimpíadas de Tóquio.

Triste com a punição que 
lhe deu o 11º lugar – me-
lhor participação do Brasil na 
marcha atlética no Japão –, 
Érica lamentou o resultado, 
mas exaltou seu desempenho.

“Queria muito esse resul-
tado, a marcha atlética brasi-
leira precisava muito disso e 
eu dei tudo de mim na compe-
tição. Estou contente porque 
hoje fiz a melhor prova da 
minha vida. Me considero uma 
vencedora. Tive um ano muito 
difícil, treinei com muitas 
dores, pensei em parar. Agra-
deço muito ao meu treinador, 
que me deu muita força para 
que eu não desistisse”, disse.

Questionada se viu injus-
tiça na punição, a brasileira 
afirmou que viu o fim de prova 
como “inesperado”. Érica 
Sena voltou a destacar sua 
performance e esforço, sem 
ignorar o peso da punição no 
resultado final.

“O que ocorreu no fim foi 
muito inesperado e nunca 
havia acontecido comigo em 
grandes competições. A chi-
nesa que estava atrás de mim 
é a atual campeã mundial 
e uma atleta muito rápida. 
A ideia era acelerar antes e 
ganhar distância dela. Deu 

 Sem os Estados Unidos 
na final, a Itália surpre-
endeu e venceu o reveza-
mento 4 x 100 m masculino 
nas Olimpíadas de Tóquio. 
A equipe europeia cravou o 
tempo de 37s50 nessa sexta-
-feira (6). O time italiano foi 
formado por Lorenzo Patta, 
Lamont Marcell Jacobs, que 
já havia ganhado os 100 m, 
Eseosa Fostine Desalu e Fi-
lippo Tortu.

A prata ficou com a Grã-
-Bretanha, que fez a marca 
de 37s51. A equipe correu 
com Chijindu Ujah, Zharnel 
Hughes, Richard Kilty e Ne-
thaneel Mitchell-Blake

O bronze foi para o Ca-
nadá (37s70), que correu 
com Aaron Brown, Jerome 
Blake, Brendon Rodney e 
Andre de Grasse. 

Jamaica vence no feminino
A equipe da Jamaica con-

quistou a medalha de ouro 
no revezamento 4 x 100 
m feminino. Ontem, cravou 
o tempo de 41s02. As ja-
maicanas não foram bem 
nas trocas de bastão, mas 
mantiveram o favoritismo 
da prova. O time foi for-
mado por Briana Williams, 
Elaine Thompson-Herah, 
Shelly-Ann Fraser-Pryce e 
Shericka Jackson.

A prata ficou com os Es-
tados Unidos, com a marca 
de 41s45. A equipe contou 
com Javianne Oliver, Teahna 
Daniels, Jenna Prandini e 
Gabrielle Thomas.

O bronze foi para a Grã-
-Bretanha (41s88). As bri-
tânicas correram com Asha 
Philip, Imani Lansiquot, 
Dina Asher-Smith e Daryll 
Neita.  (Folhapress)
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recorde de 
medalhas 
conquistadas 
em uma única 
edição de 
Olimpíadas

Em marcha

Holanda

Revezamentos

Folhapress

Com a classifi-
cação da seleção 
de vôlei feminino 
à final das Olim-
píadas de Tóquio, 

o Brasil assegurou na sexta-
-feira (6) um número maior de 
medalhas do que as conquis-
tadas nos Jogos do Rio 2016. 
Dessa forma, o país registra 
seu recorde de pódios em uma 
única edição de Jogos Olím-
picos.

Serão ao menos 20 pódios 
no Japão, contra 19 da última 
edição. Até o dia de ontem, 16 
medalhas haviam sido con-
quistadas (4 ouros, 4 pratas 
e 8 bronzes), mas outras 4 
já estão garantidas, uma vez 
que o Brasil ainda disputará 
quatro finais (duas no boxe, 
com Bia Ferreira e Hebert 
Conceição, além do futebol 
masculino e do vôlei feminino). 
Se em todas essas decisões 
as medalhas vierem na cor 
dourada, o Brasil também su-
perará o número de ouros 
conquistados há cinco anos: 
8 em Tóquio contra 7 no Rio.

A campanha no Japão foi 
impulsionada pela entrada de 
novas modalidades no pro-
grama olímpico, como o surfe 
e o skate – não há brasileiro 
nos estreantes caratê e es-
calada. Assim, além do ouro 
de Italo Ferreira no surfe, o 
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Novas modalidades 
turbinam pódios BR

Érica Sena lamenta Érica Sena lamenta 
punição, mas se vê feliz punição, mas se vê feliz 
por prova: ‘Me por prova: ‘Me 
considero vencedora’considero vencedora’

Sifan Hassan é bronze nos 1.500m 
e perde a chance de três ouros 

Itália surpreende e 
ganha no 4 x 100 
entre os homens

Total até agora: 20*
- 4 ouros

Italo Ferreira - surfe
Martine Grael e Kahena Kunze - 

vela
Rebeca Andrade - ginástica artística 

(salto)
Ana Marcela Cunha - maratona 

aquática
- 4 pratas

Kelvin Hoefler - skate street
Rayssa Leal - skate street
Pedro Barros - skate park

Rebeca Andrade - ginástica artística 
(individual geral)

- 8 bronzes
Mayra Aguiar - judô

Daniel Cargnin - judô

Thiago Braz - salto com vara
Alison dos Santos - 400 m com 

barreiras
Bruno Fratus - natação (50 m livre)
Fernando Scheffer - natação (200 

m livre)
Laura Pigossi e Luisa Stefani - 

tênis
Abner Teixeira - boxe

*O Brasil já tem mais quatro 
medalhas garantidas (de ouro 

ou prata), já que os boxeadores 
Hebert Conceição e Bia Ferreira 

chegaram às finais de suas 
categorias, assim como as 

equipes de futebol masculino e 
vôlei feminino.

Total: 19
- 7 de ouro

Vôlei masculino
Futebol masculino
Rafaela Silva - judô

Thiago Braz - salto com vara
Martine Grael e Kahena 

Kunze - vela
Alison e Bruno - vôlei de 

praia
Robson Conceição - boxe

- 6 de prata
Isaquias Queiroz - 

canoagem velocidade
Isaquias Queiroz e Erlon de 

Souza - canoagem velocidade
Ágatha e Bárbara - vôlei de 

praia
Arthur Zanetti - ginástica 

artística (argolas)
Diego Hypólito - ginástica 

artística (solo)
Felipe Wu - tiro esportivo

- 6 de bronze
Mayra Aguiar - judô
Rafael Silva - judô

Arthur Nory - ginástica 
artística (solo)

Poliana Okimoto - maratona 
aquática

Isaquias Queiroz - 
canoagem velocidade

Maicon Siqueira - 
taekwondo 

Brasil ganhou duas pratas no 
skate street, com Rayssa Leal 
e Kelvin Hoefler, além da prata 
de Pedro Barros no park. Com 
o programa mais inchado, Tó-
quio irá distribuir 10,8% mais 
ouros do que no Rio.

Houve também uma maior 
participação feminina na com-
posição das conquistas. As 
mulheres conquistaram 9 das 
20 medalhas garantidas até 
agora (45%). No Rio, foram 5 
de 19 (26,3%).

Em geral, após sediar o 
evento, os países caem em 
número de medalhas nas Olim-
píadas seguintes, ainda que 
fiquem em um patamar mais 

alto do que antes de receber 
as competições em seu próprio 
território.

O feito que o Brasil alcançou 
em Tóquio, de superar a quan-
tidade de medalhas dos Jogos 
do Rio, só tem paralelo com o 
que a Grã-Bretanha alcançou 
depois de sediar os Jogos. Nas 
Olimpíadas de 2012, quando 
foram anfitriões, os britânicos 
obtiveram 65 medalhas. Foram 
ainda melhores na edição se-
guinte, no Brasil, com 67 pódios.

Nos demais casos desde 1896, 
a regra é o que se passou com a 
China, por exemplo. Em Pequim 
2008, o país obteve cem meda-
lhas; quatro anos depois, 91.

Medalhas brasileiras nos Jogos da RIO 2016

No peito 
Abner Teixeira recebeu 
ontem (6) a medalha 
de bronze no boxe, na 
categoria até 91 kg 

(peso-pesado)

No quase 
Atleta pernambucana 

estava em 3° até 
o quilômetro fi nal, 

quando recebeu uma 
punição de 
2 minutos.

Fonte: GE | Atualizada até as 12h30 dessa sexta-feira.
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Quadro de medalhas

Posição País Ouro Prata Bronze Total

                           China  36 26 17 79

 Estados Unidos 31 36 31 98 

 Japão 24 11 16 51

 Grã-Bretanha 18 20 20 58

 Atletas da Rússia 17 23 22 62

 Austrália 17 6 21 44

 Itália  10 10 18 38

 Alemanha  9 11 16 36

 Holanda 9 10 12 31 

 Brasil 4 4 8 16

Sifan Hassan brilhou mais 
uma vez nas Olimpíadas de 
Tóquio. Depois do ouro nos 
5.000 m, a holandesa ficou com 
o bronze nos 1.500 m ontem (6), 
mas não conseguirá a marca 
histórica de ganhar três meda-
lhas de ouro em provas de pista 
na mesma edição.

Ainda assim, duas meda-
lhas já foram. Agora, falta só 
uma para o também histórico 
“triplete” de pódios em provas 
de fundo. No Mundial de Doha, 
em 2019, ela faturou os 1.500 
m e os 10.000 m. Em Tóquio já 
levou o primeiro lugar nos 5.000 
m e o bronze nos 1.500 m. Resta 
agora a prova mais longa, dos 
10.000 m, que acontece hoje (7), 
às 6h45 (de MS).

Refugiada da Etiópia, 
Hassan foi naturalizada ho-
landesa e se tornou uma das 
grandes histórias da Olimpíada 
no Japão. Aos 28 anos, a fun-

dista tentou estratégia dife-
rente de suas últimas provas 
no Estádio Olímpico de Tóquio.

A prova teve um começo 
muito equilibrado, e Hassan 
disputou a ponta nos primeiros 
metros. Em vez de se manter 
próxima ao pelotão de frente, 
buscou a ponta logo no início. 
Sem força para cumprir todo 
o trajeto, acabou ultrapassada 
por Faith Kipyegon, do Quênia, 
e Laura Muir, da Grã-Bretanha. 
Após os 400m, a queniana as-
sumiu a frente e não saiu mais 
da liderança para ficar com a 
medalha de ouro.

Hassan já havia superado 
uma queda para vencer sua 
bateria dos 1.500 m e chegar 
à final. Campeã na Rio 2016, 
Faith Kipyegon conquistou o 
ouro com 3min53s11. O pódio 
ficou completo com Laura Muir 
(3min54s50), que faturou a 
prata. (Folhapress)

certo e quando vi, já estava me 
aproximando da colombiana e 
brigando pelo segundo lugar. 
Depois disso, todos viram o 
que aconteceu. É muito duro 
por tudo que fiz, mas acon-
teceu. Fiz o melhor que pude 
e dei tudo de mim por essa 
medalha”, afirmou.

No fim, punida, Érica Sena 
ficou com a 11ª colocação, 
melhor resultado do Brasil na 
marcha atlética em Tóquio. A 
pernambucana de 36 anos já 
havia conquistado o 7º lugar 
na Rio 2016 e tem diversos pó-
dios em provas pelo mundo. A 
italiana Antonella Palmisano 
ficou com o ouro, seguida pela 
colombiana Sandra Arenas, 
medalhista de prata, e a chi-
nesa Liu Hong, que herdou 
o bronze após sequências de 
punições no pelotão de frente. 

Carioca cai do cavalo, e fica em último 
A brasileira Iêda Guima-

rães sofreu queda na disputa 
do hipismo do pentatlo mo-
derno, ontem (6), nas  Olim-
píadas de Tóquio. Ela não 
participou da última prova 
da competição, com corrida 
e tiro esportivo e terminou 
em 36º e último lugar.

A campeã olímpica foi a 
britânica Kate French, que 
marcou 1.385 pontos, novo 
recorde olímpico. Ela havia 
ganho o bronze na prova no 
Mundial de Budapeste, em 
2019.

A prata ficou com a li-
tuana Laura Asadauskaite, 
que somou 1.370 pontos. O 
bronze foi para a húngara 
Sarolta Kovacs, com 1.368. 
No pentatlo moderno, as 
provas de natação, esgrima, 
hipismo e disputa combinada 
de corrida e tiro esportivo 
são convertidas em pontos. 
Vence quem tiver maior pon-
tuação. (Folhapress)

Jonne Roriz/COB
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Brasil vai à final dos 
Jogos Olímpicos horas 
após corte de Tandara
Carlos Petrocilo e Daniel E. de Castro
Folhapress

 Se existiam dú-
vidas sobre como a 
Seleção Brasileira 
Feminina de Vôlei 
reagiria ao corte 

de Tandara no mesmo dia da 
semifinal das Olimpíadas de Tó-
quio, a resposta veio logo de 
cara diante das coreanas: com 
uma atuação arrasadora para 
garantir vaga na decisão em 
busca do tricampeonato olím-
pico. Nesse domingo, à 0h30 (de 
MS), o último capítulo da traje-
tória verde-amarela no Japão 
será contra os Estados Unidos.

O placar de 3 sets a 0 ( 25/16, 
25/16 e 25/16) ontem (6) fez 
a partida que garantiu mais 
uma medalha para o vôlei do 
Brasil parecer protocolar, mas 
as horas anteriores não tiveram 
nada de marasmo.

A equipe foi surpreendida 
com o corte da sua oposta titular 
na madrugada da sexta-feira, 
no horário do Japão (tarde de 
quinta em MS). O COB (Comitê 
Olímpico do Brasil) informou 
ter recebido uma notificação da 
ABCD (Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem), por email, 
sobre a suspensão provisória da 
atleta por potencial violação de 
regra antidoping.

O vice-presidente do COB, 
Marco La Porta, chefe da dele-
gação brasileira, acionou o téc-
nico Zé Roberto. Houve consenso 
formado para que Tandara re-
tornasse ao Brasil, enquanto di-
rigentes tentavam blindar o res-
tante da equipe sobre a notícia. 
“Montamos uma estratégia que, 
de alguma forma, tivesse o menor 

impacto possível na equipe psico-
logicamente”, afirmou La Porta 
à reportagem. A comissão téc-
nica se reuniu com atletas, mais 
tarde, para comunicar o episódio, 
e o time fez um pacto de não 
se manifestar nas redes sociais 
sobre o tema e se concentrar 
apenas no jogo.

Focadas
A concentração esteve visível 

durante todo o confronto. Rosa-
maria, a substituta de Tandara 
que já havia feito a diferença nas 
quartas de final, terminou com 10 
pontos. A maior pontuadora do 
Brasil foi Fernanda Garay, com 
17. A outra ponteira titular, Gabi, 
em mais uma atuação produtiva 
no passe e no ataque, terminou 
com 12 pontos.

A fragilidade das sul-coreanas 
inclusive naquilo que deveria 
ser seu ponto mais forte, a de-
fesa, também facilitou a vida 
para o Brasil. O máximo que 
as coreanas conseguiram brigar 
ponto a ponto foi até 10 a 10 do 
segundo set. Fora isso, o lado 
verde-amarelo sempre ficou na 
dianteira. Campeã olímpica em 
Pequim 2008 e Londres 2012, 
a seleção brasileira chegou ao 
Japão sob desconfiança cinco 
anos depois do seu pior resul-
tado em 28 anos nos Jogos: a 
queda nas quartas de final na 
edição do Rio de Janeiro. Além 
disso, a equipe atravessou um 
ciclo atormentada por lesões 
e maus resultados, como o sé-
timo lugar no Mundial de 2018. 
Houve baixas importantes no 
elenco, como as centrais bicam-
peãs Thaisa, que se aposentou 
da seleção em abril, e Fabiana, 
que recentemente teve um filho.

Reuters/Ag. Brasil

O Japão atingiu a marca 
de 1 milhão de casos do novo 
coronavírus ontem (6), noti-
ciou a mídia local, e as in-
fecções dispararam na sede 
olímpica de Tóquio e em ou-
tras áreas urbanas enquanto 
o país passa dificuldades 
para conter a variante delta.

Os casos novos de Tóquio 
chegaram a 4.515, só ficando 
atrás do recorde de 5.042 
de quinta-feira (5), e o mu-
nicípio vizinho populoso de 
Kanagawa viu seus casos 
passarem de 2 mil, quadru-
plicando em menos de duas 
semanas.                                                                             

As infecções em Osaka, 

a maior cidade do oeste do 
país, também bateram um 
recorde ao chegar a 1.310, 
um sinal de que o vírus está 
se alastrando rapidamente 
fora de Tóquio. 

O número total de casos 
desde que a pandemia co-
meçou no ano passado está 
agora acima de 1 milhão, 
manchando o sucesso inicial 
do país na contenção da 
doença.

Embora o contágio pa-
reça estar se espalhando 
velozmente da capital para 
outras regiões, o primeiro-
-ministro Yoshihide Suga 
adotou um tom cauteloso a 
respeito da ampliação de um 
estado de emergência para 

todo o Japão.     “Precisamos 
levar em conta as condições 
locais. Cada região pode 
adotar sua própria medida”, 
disse Suga aos repórteres 
em Hiroshima, onde parti-
cipou de uma cerimônia que 
lembrou o 76º aniversário do 
ataque com bomba atômica 
dos Estados Unidos contra 
a cidade durante a Segunda 
Guerra Mundial.

Mas a piora da crise de 
saúde provavelmente pres-
sionará o premiê antes de 
uma eleição que deve ser 
realizada em outubro. 

Ele reiterou que não acre-
dita que realizar os Jogos 
contribua para um aumento 
das infecções.     

Depois de não ter se vaci-
nado para a disputa dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, o surfista 
Gabriel Medina disse que errou 
ao não ter buscado a imuni-
zação antes de viajar ao Japão.

O atleta, que perderá a etapa 
de Teahupoo do Mundial por 
não ter tomado a vacina, de-

fendeu a vacinação nas redes 
sociais e diz que em breve 
buscará se imunizar. “Vacina 
salva vidas, galera!”, postou o 
bicampeão mundial no Twitter.

O COB (Comitê Olímpico do 
Brasil) disponibilizou vacinas 
a todos os membros da dele-
gação do país nas Olimpíadas 

de Tóquio, cabendo aos atletas 
a escolha de receber ou não a 
aplicação do fármaco.

Nos Jogos, que tiveram a 
estreia do surfe no programa 
olímpico, Medina caiu na semi-
final e brigou pelo bronze, mas 
terminou com o quarto lugar. 
(Folhapress)

Resposta na quadraResposta na quadra

A Autoridade Brasileira 
de Controle de Dopagem 
(ABCD) divulgou ontem (6) 
que a jogadora de vôlei Tan-
dara (foto), 32 anos, foi pega 
com a substância Ostarine 
em exame antidoping reali-
zado no último dia 7 de julho, 
no Brasil.

A Ostarine, proibida em 
competição e fora dela, per-
tence à classe de agentes 
anabolizantes.

Isso a levou a ser cor-
tada dos Jogos de Tóquio 
pelo COB (Comitê Olímpico 
do Brasil) horas após a en-
tidade receber a informação 
sobre a suspensão provisória 
da atleta, também ontem (6).

De acordo com a ABCD, 
órgão ligado ao governo fede-
ral, os procedimentos desse 
caso “seguiram todos os pa-
drões internacionais estabe-
lecidos pela Agência Mundial 
Antidopagem (Wada)”.

A coleta do material bi-
ológico da jogadora foi re-
alizada fora de competição, 
no centro de treinamento 
do vôlei brasileiro em 
Saquarema (RJ). Na oca-
sião, todas as integrantes 

COVID

Mais COVID

Casos chegam a 1 milhão, e infecções se espalham

Agora, Medina admite erro e defende vacinação

Zé Roberto chora 
após classificação

da seleção foram testadas.
O aviso da ABCD chegou 

por e-mail. O primeiro a ver 
foi Jorge Bichara, diretor de 
esportes do COB, por volta 
de 1h da manhã (do Japão). 
A mensagem não continha 
nenhuma informação sobre 
qual substância teria provo-
cado a suspensão.

A primeira reação foi 
chamar outros membros 
da entidade para pensar 
o que seria feito, enquanto 
as jogadoras dormiam. Di-
rigentes do COB relataram 
estranhamento pelo fato de 
o resultado ter sido enviado 
na véspera do jogo mais 
importante para a seleção 

feminina desde a final em 
Londres 2012.

Junto com a comissão 
técnica comandada por José 
Roberto Guimarães, foi de-
cidido que o melhor seria 
evitar o contato de Tandara 
com as demais jogadoras, 
para evitar comoção.

Segundo pessoas que 
participaram das con-
versas em Tóquio, a 
atleta alegou ter feito um 
tratamento para regular 
a menstruação com uma 
substância que é um es-
timulante da produção de 
testosterona. Não há infor-
mações até o momento do 
nome do medicamento. 

Perto do tri
Brasileiras comemoram 

ponto durante a 
semifi nal diante da 

Coreia do Sul

 Substância anabolizante causa corte de brasileira
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Nem mesmo a experiência 
de ser tricampeão olímpico 
fez José Roberto Guimarães 
segurar a emoção após a vi-
tória do Brasil por 3 a 0 sobre 
a Coreia do Sul. O treinador 
da equipe feminina chorou 
copiosamente abraçado a 
gerente de seleções da CBV 
(Confederação Brasileira 
de Voleibol), Julia Silva. Na 
véspera da semifinal, o time 
brasileiro precisou superar o 
corte da importante jogadora 
Tandara.

Antes deste episódio, o 
grupo conviveu com a entorse 
no tornozelo da levantadora 
Macris. O departamento 
médico, porém, agiu rápido 
e conseguiu recuperá-la já 
para a partida das quartas de 
final, contra o Comitê Olím-
pico Russo.

Aos 67 anos, José Roberto 
Guimarães tem a chance de 
aumentar ainda mais suas 
marcas pessoais. Além dele 
ser o único técnico no mundo 
campeão olímpico com sele-
ções de ambos os sexos, é 
também o único tricampeão 
olímpico.   



B4 
Campo Grande-MS | Sábado, 7 de agosto de 2021

Dourado tem 4 pontos a menos que o adversário deste sábado 

Cuiabá recebe o Bahia para 
fugir da zona de rebaixamento

Cesar Greco/Divulgação

Em Mato Grosso

Copa do Brasil

Palmeiras

São Paulo

Cruzeiro

ESPORTES

Luciano Shakihama

O Cuiabá se prepara para 
enfrentar o Bahia, neste sábado 
(7), às 19h (de MS), na Arena 
Pantanal, pela rodada 15 da 
Série A do Brasileiro. O Dourado 
abre o fim de semana na 16ª po-
sição, com 13 pontos, e precisa 
somar pontos para se afastar 
da zona de rebaixamento. O Tri-
color Soteropolitano tem quatro 
pontos a mais, e tenta melhorar 
a situação na tabela, em que 
ocupa o décimo lugar.

Osman entrou no segundo 
tempo do empate com o Inter, na 
última rodada, e quase marcou 
um gol em chute forte da en-
trada da área. Peça importante 
do elenco do Cuiabá, o meia pro-
jetou a evolução física e técnica 
e destacou que está pronto para 
ajudar ainda mais o Dourado 
em campo.

O técnico Jorginho tem utili-
zado o atleta nas partidas, o que 
aumenta sua confiança dentro 
de campo. “Estou podendo en-
trar, ajudando a equipe, e estou 
cada vez mais forte e melhor 
fisicamente. Agora e subir mais 
o nível e a qualidade”, falou o 
atleta, ao site do Cuiabá. “O Jor-
ginho passa muita confiança, ele 
já jogou e sabe como é lá dentro. 
A parte do diálogo é importante 
para dar confiança para jogar. 
Ele tem falado comigo, vou es-
perar minha oportunidade para 
agarrar da melhor maneira pos-
sível”, disse o paulistano de 28 
anos, que veio do Coritiba.

Nesta semana, o elenco 
treinou pela primeira vez no 
novo campo do CT das cate-

Diego Iwata Lima
UOL/Folhapress

Abel Ferreira nasceu em 
Penafiel, Portugal. Mas se al-
guém dissesse que ele nasceu 
nos bairros paulistanos da 
Pompeia ou Lapa, redutos 
palmeirenses, apenas o so-
taque indicaria tratar-se de 
uma mentira. Passional e 
sanguíneo, Abel encarnou o 
palmeirismo como talvez só 
Felipão tenha feito entre os 
técnicos do clube.

O técnico vai chegar a 70 
jogos no comando do Pal-
meiras contra o Fortaleza, 
neste sábado (7), às 20h (de 
MS), no Allianz Parque, quatro 
dias depois de ter completado 
nove meses no clube. A data 
redonda poderia ter aconte-
cido dez partidas atrás, contra 
o Bahia, também em casa – o 
que faria do jogo do sábado 
o 80º. Mas Abel Ferreira não 
pôde dirigir o time em dez par-
tidas, por COVID-19, em razão 
do breve período de folga que 
teve em março e por ter sido 
suspenso algumas vezes.

Se tudo correr bem e o Pal-
meiras vencer a Libertadores 
novamente, o português pode 
chegar a 100 jogos pelo clube 
justamente em uma eventual 
final de Mundial de Clubes – 
ou disputa de 3º lugar – em 
pouco mais de um ano de 
contrato.  Independentemente 
disso, Abel vem saindo-se 
bem no desafio, colecionando 
momentos memoráveis e nú-
meros expressivos desde sua 

chegada. Os números falam 
com eloquência

O numeral 2, total de con-
quistas de Abel pelo clube – 
ganhou a Copa do Brasil e a 
Libertadores –, é o que melhor 
resume a trajetória do téc-
nico. Mas Abel vai além. Nos 
69 jogos em que comandou o 
Palmeiras, ele obteve 39 vitó-
rias, 12 empates e 17 derrotas, 
tendo assim um aproveita-
mento de 62,3% dos pontos. 
Nessas partidas, o Palmeiras 
fez 109 gols e sofreu 53. O 
número total da comissão téc-
nica portuguesa aponta 79 
jogos, 45 vitórias, 17 empates 
e 17 derrotas, com 128 gols 
marcados e 62 sofridos.

         Desde os primeiros 
dias de trabalho, Abel exalta 
o clube como o “maior cam-
peão do Brasil”. Encerra suas 
preleções no vestiário com 
um sonoro grito de “avanti, 
Palestra!”. Aprendeu o sig-
nificado de “cornetar”, uma 
expressão nascida no Pal-
meiras, antes mesmo de co-
meçar a trabalhar. 

Captou a noção de “fa-
mília” que tanto representa 
o sentimento palmeirense, 
com sua frase “todos somos 
um”. E até o ditado “contra 
tudo e contra todos”, que 
resume o sentimento de per-
seguição tão presente no 
palmeirense, já saiu de sua 
boca. E, para completar, 
teve rusgas com a imprensa 
recentemente. Português, 
com certeza. Mas, definiti-
vamente, palmeirense.O São Paulo tenta se recu-

perar no Campeonato Brasi-
leiro de forma imediata para 
deixar a zona de rebaixa-
mento. O Tricolor entra em 
campo neste sábado (7), às 17h 
(de MS), contra o Athletico-
-PR, na Arena da Baixada, em 
Curitiba. 

A chegada de Crespo no 
início da temporada trouxe um 
novo sistema e funcionamento 
de jogo ao São Paulo. Desde 

cedo, Léo virou zagueiro pela 
esquerda e Reinaldo se trans-
formou em ala – já no meio da 
temporada, o entrosamento 
entre os dois é destaque posi-
tivo no Morumbi.

Com um jogo de futebol 
ativo, a construção no primeiro 
terço do campo é parte funda-
mental para o time de Crespo. 
Léo e Reinaldo é a dupla pro-
tagonista neste aspecto. 

“O entrosamento acontece 

desde que o Crespo chegou, 
ele pede sempre para dar essa 
linha de passe para o Léo. E 
se fechar a linha de passe, o 
Léo pode carregar e passar da 
minha linha que eu vou estar 
dando suporte para ele”, disse 
Reinaldo ao canal SporTV na 
quinta-feira.

Como ala, Reinaldo se 
transformou em suporte para 
a saída de bola realizada por 
Léo e potencializou ainda mais 

suas características ofensivas 
– são sete participações di-
retas em gols na temporada. “É 
muito coordenado o movimento 
que o Crespo pede, desde que 
ele chegou. A combinação está 
muito boa, pegando a bola 
e indo para frente agredir o 
adversário – isso é importante 
para a nossa equipe, a gente 
roda o jogo de um lado para 
o outro”, completou Reinaldo. 
(Com Gazeta Press)

Gazeta Press

Na sexta-feira (6), na sede 
da CBF (Confederação Bra-
sileira de Futebol), no Rio de 
Janeiro, foram definidos os 
confrontos das quartas de final 
da Copa do Brasil 2021. Ao 
todo, oito equipes seguem na 
disputa: Athletico-PR, Atlético-
-MG, Flamengo, Fluminense, 
Fortaleza, Grêmio, Santos e 
São Paulo.

Além de definir os duelos 
das quartas, o sorteio também 
traçou o chaveamento da com-
petição até a final.

Quem avançar do confronto 
entre Santos x Athletico-PR 
pega Grêmio ou Flamengo na 
semi, enquanto os vencedores 

de São Paulo x Fortaleza e Flu-
minense x Atlético-MG se en-
frentam na segunda semifinal.

Os jogos de ida acontecem 
nos dias 24, 25 e 26 de agosto, 
enquanto os de volta serão em 
31 de agosto, 1 e 2 de setembro.

Vale lembrar que os duelos 
só terão público se os clubes ti-
verem condições de igualdade, 
já que por conta da pandemia 
da COVID-19, nem todos os 
estados liberaram a volta da 
torcida às aquibancadas.

Assim como nas fases an-
teriores, não haverá o critério 
do gol qualificado. Ou seja, se 
os dois confrontos terminarem 
em igualdade no placar, a defi-
nição será nos pênaltis.

Depois de comandar na 
quinta-feira (5) seu primeiro 
treinamento como novo co-
mandante do Cruzeiro, o téc-
nico Vanderlei Luxemburgo, 69 
anos. acompanhado de sua co-
missão técnica, definiu quais 
os atletas que estarão à dis-
posição da equipe celeste para 
o jogo contra o Brusque, pelo 
Brasileirão Série B. A partida 
será neste sábado (7), às 10h 
(de MS), no Estádio Augusto 
Bauer, casa do adversário no 
interior catarinense.

A Raposa abriu a 16ª ro-
dada na 18ª colocação, com 
13 pontos, na zona de rebai-
xamento. A equipe adversária 
ocupa o sexto lugar, com 24 
pontos, pelo menos até o co-
meço do fim de semana. 

A delegação cruzeirense 
contará com o lateral-direito 
Geovane, recuperado de lesão 
muscular na coxa direita, e 
com o goleiro Lucas França, 

gorias de base. Segundo ele, 
isso vai beneficiar o time na 
disputa da Série A do Brasi-
leiro já que a grama é a mesma 
utilizada na Arena Pantanal. 
“Treinar em um lugar onde 
a grama é a mesma que você 
joga é muito importante. Adap-
tação é mais rápida do que 
jogar em um lugar e treinar em 
outro. É um campo excelente”, 
avaliou o jogador.

“O Bahia é um time tradi-
cional do futebol brasileiro, 
mas, se impormos nosso ritmo 
e nossa qualidade, temos tudo 
para sair vencedores. Se fi-
zermos um jogo parecido do 
que fizemos contra o Inter, 
vamos sair vitoriosos. Temos 
de pontuar, vamos entrar para 
ganhar. Sabemos que estamos 

em uma condição que não nos 
deixa com folga. Temos de 
pontuar o máximo possível”, 
acredita Osman.

 O Bahia
Até o jogo contra o Atlético-

-MG na quarta-feira (4), em 
Feira de Santana, o Bahia 
vinha em uma sequência de 
cinco jogos sem marcar gols. 
O jejum passou pela falta de 
efetividade do meia Rodri-
guinho e Gilberto, referências 
do setor ofensivo tricolor. Para 
o técnico Dado Cavalcanti, a 
maratona de partidas tem pre-
judicado esses dois jogadores.

“Sequência de jogos. São 
dois jogadores experientes, 
estão dando tudo, dando 100%. 
Gilberto, se não me engano, fez 

o quarto jogo jogando 90 mi-
nutos. Rodriguinho vem sendo 
substituído, hoje foi muito 
bem. A sequência de jogos é 
muito difícil, mais ainda para 
o Gilberto. Acaba comprome-
tendo”, disse o comandante, de 
acordo com o Bahia Notícias.

Se os mais experientes 
não puderam marcar, coube 
a Juninho Capixaba a missão 
de balançar a rede diante 
do Galo. Após a partida, o 
lateral-esquerdo foi muito 
elogiado pelo treinador. “Ele 
não foi importante só pelo 
gol. Fez um excelente jogo, 
com poucos erros. Fez um 
grande jogo, contribuiu com 
o gol. Ele já vinha treinando 
muito bem, trazendo essa 
confiança”, pontuou.

Abel Ferreira chega a 
70º jogo pelo Alviverde

Fora de casa, Tricolor Paulistano tenta sair do Z4

Vanderlei Luxemburgo faz estreia hoje na Série B

Flamengo enfrenta o Grêmio 
nas quartas de final 

que retornou de empréstimo 
ao Guarani-SP.

O lateral-direito Norberto 
está entre os que não viajam 
por estar suspenso pelo ter-
ceiro cartão amarelo rece-
bido no último compromisso 

do Cruzeiro. 
Também são desfalques 

confirmados o também la-
teral Raúl Cáceres, que segue 
com incômodo no tornozelo 
esquerdo, e o zagueiro Rho-
dolfo, em preparação física já 

na fase final de recuperação 
de um edema na panturrilha 
direita. Completam a lista de 
ausências os volantes Lucas 
Ventura e Henrique, entre-
gues ao Departamento Médico. 
(Com site do clube)

Técnico Jorginho 
durante treino no CT 
do time cuiabano, 
na quinta-feira

Técnico palmeirense 
observa lateral Mayke, 
durante treinamento, 
na quarta-feira

 Técnico Luxemburgo 
volta ao time de BH 
depois de seis anos
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Construído na garagem, novo espaço para 
stand up da Capital tem clima intimista e 
visa fomentar o cenário do humor local
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Construído na garagem, novo espaço para 
stand up da Capital tem clima intimista e 
visa fomentar o cenário do humor local

Fotos: Valentin Manieri
Marcelo Rezende

Campo Grande ganha hoje um 
novo espaço para a realização de 
espetáculos de stand up. Idealizado 
pelo comediante Fred Oshiro, o 
Cegê Comedy chega para receber os 
aficionados por essa arte, promover 
comediantes conhecidos e oferecer 
espaço para os novatos. Fred conta 
como surgiu essa ideia. “A ideia do 
CG Comedy surgiu de um conjunto 
de fatores, eu já faço há um certo 
tempo, e nunca teve um espaço 
aqui em Campo Grande para se 
fazer comédia, para se fazer stand 
up, sempre foi em bar, inauguração 
de alguma coisa. Eu já fiz até 
em pizzaria, intervalo de músico, 
porém nunca teve um bar específico 
para isso”, explica Oshiro.

Faltava espaço específico
O comediante lembrou das dificuldades em 

se apresentar em lugares onde o público sequer 
sabia do que se tratava. “Já me apresentei em 
bares onde tive de lidar com muita coisa. É o 
garçom passando na frente, o famoso bêbado 
chato, o liquidificador batendo e, o pior, muita 
gente que nem sabe o que tá acontecendo ali, 
por exemplo, tem uma mesa com uma galera que 
quer conversar, não foi para o stand up, porque 
ela não sabia que ia ter esse tipo de show lá. Foi 
aí que eu comecei a sacar a necessidade desse 
tipo de espaço aqui.”

A pandemia da COVID-19 provocou mudanças 
nas atividades artísticas, e para os comediantes, 
adaptar-se ao novo normal foi necessário, mas 
Fred já pensava em um espaço intimista bem 
antes. “Com a pandemia parou tudo, e é uma 
ideia que eu já tinha a muito tempo, na verdade 
há uns 4 anos, antes do coronavírus, eu imaginei, 
que seria muito pequeno para realizar shows em 
casa. Mas eu tinha essa ideia de fazer em casa, 
na garagem de casa. Comecei a ver que, com a 
pandemia, a tendência seria os eventos ficarem 
menores, e eu pensei: ‘Cara agora é possível 
isso!’”, revelou Fred.

Inspiração que veio de fora
Fred já tinha percebido que, em grandes 

centros, os espaços menores sobreviveram à 
pandemia. “Em São Paulo já existem clubes de 
comédia menores, por exemplo, o Comedians, 
que era um espaço bem grande, para 300 
pessoas fechou com a pandemia. Mas foram 
criados outros comedy’s lá. Até um pouco antes 
da COVID, já existiam lá lugares pequenos, como 
o ‘Clube do Minhoca’, que se não me engano 
cabem 80 pessoas. Tem o Bixiga Comedy, em 
que cabem 50 pessoas. Agora estão se tornando 
mais intimistas. A ideia foi essa mesma, fazer 
aqui algo que fosse mais intimista mesmo, mas 
do jeito certo, com palquinho, iluminação e as 
cadeiras em volta como se fosse um teatrinho 
mesmo.”

Comédia na garagem
O Cegê Comedy, que fica na garagem da casa 

de Fred, bombou nas redes sociais quando ele 
anunciou a novidade. “Olha eu creio que fiz do 
jeito certo. Fiz na garagem de casa, algo pra 

ser simples, não tinha nada demais. Quando 
comecei a postar nas redes sociais sobre o 
espaço, em questão de uma semana, tinha 
uma galera querendo vir. Aqui em Campo 
Grande tem público pra isso, a galera gosta 
bastante e acho que quando vê algo assim eles 
se interessam.”

Faça você mesmo
Oshiro fez o espaço por conta própria, desde 

a pintura, a parede de tijolinhos e a escolha 

da decoração. “Fiz com 
simplicidade, mas tudo 
bonitinho, por exemplo 
o fundo com tijolinho, 
eu mesmo fiz. Vi um 
tutorial na internet 
‘Como fazer tijolos’, 
comprei o molde, fiz lá 
o tijolo, colei, pintei, fiz 
tudo. O palco também 
eu fiz, umas pinturas 
na parede, fiz umas 
pinturas diferentes, 
coloquei quadrinhos 
com humoristas. Então 
é assim, quem vier vem 
sabendo o que vai ter.” 

O espaço comporta de 35 a 40 pessoas, mas 
pode ser flexibilizado para até 50 espectadores.

O evento de inauguração vai contar com 
a presença dos comediantes Alex Zazyki, 
Anderson Barão, Ferdinando Mota, MJ, Flavio 
Souza, entre outros, e tem nome na lista 
rolando, para não exceder o número de pessoas. 
“Eu pedi para colocarem nome na lista, to 
passando uma lista, as pessoas mandam 
mensagem pelo Instagram e WhatsApp, para 
tentar ter noção mesmo, ter esse controle, a 

gente não pode aglomerar e estou trabalhando 
com isso, no máximo 40 pessoas”, esclarece o 
comediante.

A cena do humor em Campo Grande está 
em crescimento e Fred crê que vai crescer 
mais, com bastante trabalho. “O objetivo do 
Cegê Comedy é mostrar que tem gente nova, 
mostrar o que a gente tá fazendo e aos poucos 
a galera vai conhecendo, tem muita gente 
que não sabe que aqui tem comediante, mas 
eu acredito muito no trabalho. Trabalhando 
certinho, divulgando e a galera comparecendo, 
a tendência é as pessoas virem mais, assistirem 
mais, e claro dar mais atenção ainda para os 
comediantes locais”, aposta Fred

“O Cegê Comedy é um clubinho aconchegante, 
quem vier vai se sentir em casa. É confortável, 
vai ter cerveja, água, refrigerante.. Ótimos 
comediantes, tanto veteranos como gente nova 
começando. A galera que vier vai gostar, é o 
que esperamos, e sigam a nossa página para 
acompanhar tudo”, convida Fred Oshiro.

A inauguração do Cegê Comedy acontece 
hoje, às 20h. O espaço fica na Rua Cadênio nº 
55, no bairro Santa Fé. A entrada é gratuita, 
mas é preciso colocar nome na lista por meio 
do Instagram https://www.instagram.com/
cegecomedy/  ou do WhatsApp (67) 98146-5462.
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

E AÍ?    

TAÓQUEI?!     

VÃO VENDO…   

TENSO    

SORTUDOS    

SEI, NÃO!     

EM CANA     

CONVÊNIO   EFICIENTES      

MERCADOR DE 
ILUSÕES      

ABSURDO       

Às vezes, não conseguir o que você quer é uma 
tremenda sorte.     

Se os ônibus que integram o transporte coletivo da Capital podem 
andar feito latas de sardinha, com 70% da sua capacidade, o que falta 
para nossas autoridades liberarem os bares e restaurantes recebendo a 
mesma capacidade dos ônibus? Garanto que nos bares e restaurantes, 
os clientes não ficam no encosta-encosta dos ônibus nos horários de pico.   

Mais uma boa novidade trazida pelo brasileiríssimo Butantan: o 
Instituto acaba de lançar o Lab Móvel, projeto inédito de laboratório 
itinerante que permitirá o fornecimento, em até 24 horas, de resultado 
de análises dos casos suspeitos de Covid-19, em seguida, já será feito o 
sequenciamento genômico para identificação das variantes que circulam 
no Estado de São Paulo.  Viva a Ciência!  

Está sendo feito um pente-fino nas redes sociais – sobretudo no Face-
book – para a catalogação dos internautas guaicurus que mais reproduzem 
fake news e publicam ofensas à honra alheia. Não é difícil deduzir que o 
objetivo desse pente-fino tem o endereço das barras dos tribunais.   

Que coisa mais feia. O presidente, no lugar de cuidar dos des-
tinos do País, passa o dia inteiro cuidando de fazer intrigas sobre 
urna eletrônica. Só nesta semana, foram mais de seis ataques a 
ministros do TSE e do STF, com ameaças aos que se opõem ao 
voto impresso. Ou seja, só pode estar fazendo pressão para tentar 
salvar sua reeleição. Renato Russo, que país é este?  

Enquanto um campo-grandense faturou mais de R$ 4 milhões 
na Lotomania dias atrás, quase ao mesmo tempo, um casal de new 
rich, sem ter ganhado na loteria nem recebido herança alguma, 
adquiriu carros de luxo e um imóvel rural. No cash. Uma conside-
rável fortuna foi amealhada miraculosamente por esses valorosos 
empreendedores, em tempo recorde, depois de décadas de total 
inanição financeira, vivendo de favores, pendurados com agiotas e 
até aplicando golpes na praça. 

Depois de ficar dois anos como coordenador da bancada federal, o 
senador Nelsinho Trad (PSB) passará o comando para a colega Simone 
Tebet (MDB). O desafio da nova coordenadora da bancada será o de 
conseguir liberar verbas federais das emendas parlamentares aos mu-
nicípios, já que a senadora faz oposição ao governo Bolsonaro.   

O coreógrafo Tom Brasil, condenado pela Justiça 
por assédio sexual, cuja pena são nove anos, cinco 
meses e dez dias de prisão, voltou a ser preso, desta 
vez, em Goiânia (GO), na quarta-feira, em cumpri-
mento a quatro mandados expedidos pela Justiça de 
Campo Grande para cumprimento de sentença. Tom 
Brasil fazia parte do grupo de dançarinos de um pro-
grama de tevê e aproveitava-se disto para enredar e 
seduzir as jovens sonhadoras com a dança e a fama.   

O governo do Estado vai repassar R$ 2 milhões à prefeitura da Capital 
para serem investidos na readequação viária da rotatória na avenida 
Três Barras com a rua Marquês de Lavradio e acabar com aquele con-
gestionamento infernal, ainda, ajudar na compra de novos equipamentos 
para fiscalização do trânsito.   

O médico Eduardo Azevedo, famoso usando 
as técnicas da médica Ana Aslan como fonte 
da juventude, no método ortomolecular, teve, 
nesta semana, a suspensão da penalidade em 
um processo. Seu registro já fora cassado pelo 
CRM. O geriatra é famoso por usar tratamento de 
rejuvenescimento sem comprovação da Anvisa.   

Hoje os jornalistas de cultura Brasil afora estão em festa. É que o 
ídolo maior de nove entre dez coleguinhas da área, o cantor e compo-
sitor Caetano Veloso, completa 79 anos de idade, ingressando de vez 
no rol da quarta idade de idosos do Brasil. Nascido em Santo Amaro da 
Purificação, na Bahia, ele ganhou o Brasil e o mundo a partir dos anos 
1960, quando liderou o chamado Movimento Tropicalista. Brilhante 
nas músicas, Veloso é polêmico ao falar, como revela esta frase: “Sou 
modesto no que diz respeito à criação e não o sou pessoalmente. Me 
acho melhor do que Chico, Milton e Gil juntos”.

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fotos: Arquivo

Com a vacinação avançando, o Shopping Campo Grande co-
meça a receber seu público de volta. Com a capacidade reduzida 
para 50% na praça de alimentação, os clientes são obrigados a 
comer em pé, pois, com as cadeiras marcadas para o distancia-
mento, não podem sentar-se.   

O médico Fernando Abdul Ahad e o irmão, o empresário Jorge Abdul Ahad.

A nutricionista Elizabeth Pinheiro e Isabelle dos Reis.   

As irmãs e médicas oftalmologistas Camila e Bianka Yamasato.   

Os pecuaristas York Corrêa e Milena Palhares Corrêa, que logo 
mais estarão em Aquidauana almoçando com o casal Felipe e 
Viviane Orro, deputado estadual pelo PSDB e médica nefrologista.   

Os empresários Carlos Bellin e Anita Toazza Bellin.   

A equipe econômica do Estado tem comemorado 
os resultados. Mesmo com a pandemia, o governo 
vem batendo recordes em arrecadação. Com isso, 
o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) lançou 
o megapacote de quase R$ 800 milhões em auxílios 
emergenciais, créditos para empresas, isenção de 
tributos e facilidade na renegociação de dívidas. Com 
a casa arrumada, nosso Estado deve crescer 5,8% 
neste ano. Os indicadores de geração de empregos 
já sinalizam nessa direção.   
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Bell Marques, Zeca Pagodinho e Orquesta Ouro Preto realizam apresentações especiais no Dia dos Pais

Ação solidária, série, documentário, 
feira e lives animam o fim de semana

Artes cênicas

Agenda

Grupo UBU realiza oficinas 
teatrais para celebrar a peça 
‘‘Uma Moça da Cidade’’

A idealizadora do projeto 
“EVOÉ – Histórias do 
Teatro em Campo 
Grande” com o ator e 
diretor Fernando Cruz

Helton Pérez

Helton Pérez

Reprodução

Quatro fi lmes para assistir 
debaixo das cobertas

Nada melhor do que ficar 
em casa e assistir um bom 
filme com a família e amigos. 
Aqui vão quatro sugestões 
de filmes que se passam no 
frio aumentando a imersão, 
já que estamos passando 
por uma frente fria nesse in-
verno com recordes de baixa 
temperatura. 

O primeiro filme é “Os Oito 
Odiados”, uma obra um tanto 
diferente do diretor Quentin 
Tarantino, lançado em 2015 
não gerou tanto burburinho 
como outros filmes como “Era 
uma vez em Hollywood” ou 
“Kill Bill”. Tarantino conta his-
tória de oito pessoas que são 
isoladas em uma hospedaria 
por uma nevasca, a trama 
gira em torno de um caçador 
de recompensas que está le-
vando uma mulher para ser 
enforcada mas sempre paira 
no ar uma desconfiança sobre 
seus companheiros tentando 
matá-lo para salvar a crimi-
nosa. O elenco é muito bom e 
conta com Samuel L. Jackson, 
Kurt Russell, Jennifer Jason 
Leigh, Channing Tatum. As 
cenas da nevasca dão um frio 

de congelar os ossos.
Voltando lá para 1993 

quando “Feitiço do Tempo” 
foi lançado com essa ideia do 
protagonista preso no mesmo 
dia, mas especificamente no 
dia da marmota. Phil vivido 
por Bill Murray é um jornalista 
“marrento” que acha ridículo 
a ideia de perguntar para um 
animal se vai haver mais ne-
vasca ou o inverno vai final-
mente acabar. Por conta de 
sua arrogância, ele fica preso 
nesse mesmo dia até aprender 
a se relacionar com as pessoas 
e até mesmo conviver de forma 
harmoniosa com a comuni-
dade que tanto abomina. O frio 
também é retratado tão bem, 
que mesmo no calor assistimos 
embaixo das cobertas. 

Outro filme que traz um 
pequeno desconforto pelos 
atores sempre estarem no frio 
em vez de estar em casa em-
baixo das cobertas resolvendo 
seus problemas conjugais é 
“Brilho Eterno de Uma Mente 
sem Lembranças”. Protago-
nizado por Jim Carrey, que 
é Joe, um cara que tem pro-
blemas com sua namorada 

Clementine, vivida por Kate 
Winslet, acompanhamos o 
desgaste dessa relação e como 
cada um reage ao iminente 
término. O filme, sob o co-
mando de Michel Gondry, vai 
desenhando esses aconteci-
mentos de forma muito ori-
ginal e usa de cenas ao ar livre 
para retratar esse sentimento 
desolador que é um término. 

E por fim o filme onde 
Leonardo DiCaprio come o 
pão que o diabo amassou. Em 
“O Regresso”, filme de Ale-
jandro Iñárritu, ele vive Hugh 
Glass, um guia das expedições 
que negociavam peles de ani-
mais no início da “civilização” 
norte-americana. Esse filme é 
cheio de simbologia e vale uma 
coluna sobre isso em breve. 
Hugh é dado como morto e tem 
que se rastejar literalmente 
até abrigos próximos para 
sobreviver e se vingar de seu 
algoz, Fitzgerald. A neve cas-
tiga bastante e tem uma cena 
do cavalo que causa aversão, 
fique firme. Se puder ‘mara-
tonar’ todos os filmes com um 
chocolate quente debaixo das 
cobertas é perfeito. 

Filipe Gonçalves

Marcelo Rezende

Em comemoração aos 21 
anos da peça “Uma Moça da 
Cidade”,  o Grupo UBU realiza 
uma série de oficinas teatrais 
sobre o espetáculo que celebra 
o amor. Nesses encontros, por 
meio de conversas e exercícios 
práticos, o grupo visa passar 
um pouco da experiência de 
fazer um espetáculo. Serão 
sete oficinas, que abordarão 
temas distintos: dramaturgia, 
encenação, corpo, voz, cenário, 
figurino e maquiagem. Elas 
serão realizadas no Sesc Cul-
tura, gratuitamente, a partir da 
segunda-feira (9).

O ator e diretor Anderson 
Bosch falou sobre o projeto. 
“Nós completamos esse ano 
30 anos de atividade em Mato 
Grosso do Sul e  nossa peça 
mais famosa ‘Uma Moça da 
Cidade’ completa 21 anos de 
existência, desde sua estreia 
em 26 de agosto de 2000. Esses 
números todos nos estimularam 
a compartilhar um pouco da 
nossa experiência com o público 

da nossa cidade. Somos cinco 
integrantes e dividiremos a con-
dução dessa experiência com os 
interessados. As oficinas são 
oferecidas para pessoas a partir 
de 16 anos, por conta conta 
das informações e conteúdos 
e também pelos protocolos de 
biossegurança contra a COVID-
19”, esclarece Anderson.

O projeto foi contemplado 
pelo Fomteatro/2019 (Programa 
Municipal de Fomento ao Te-
atro), da Sectur (Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo) e 

Prefeitura Municipal de Campo 
Grande, com apoio cultural 
do Sesc Cultura. Todas as re-
comendações e protocolos de 
biossegurança serão seguidos: 
distanciamento social, uso obri-
gatório de máscara e disponibi-
lizaremos álcool gel. 

Os encontros serão presen-
ciais e começam na segunda-
-feira (9), no Sesc Cultura (Av. 
Afonso Pena, 2270 – Centro), 
e a ficha de inscrição deve ser 
solicitada pelo WhatsApp (67) 
98170-6824/(67) 99339-5734.  

Marcelo Rezende

A AACC-MS (Associação 
dos Amigos das Crianças 
com Câncer) e a Liga do Bem 
promovem a campanha Dia 
D, com o tema “Todo Dia é 
Dia de Ajudar a AACC-MS”. 
O objetivo é arrecadar re-
cursos para a manutenção da 
Casa de Apoio da instituição. 
Para continuar atendendo 
com qualidade às crianças 
com câncer de Mato Grosso 
do Sul a AACC-MS conta com 
a ajuda dos heróis da Liga 
do Bem, um grupo de vo-
luntários que todos os anos 
colabora com a instituição. 
Este ano, eles realizam uma 
“Ação entre Amigos”, com 
sorteios de prêmios. Para 
marcar a campanha, hoje 
e amanhã, no Cinépolis do 
Norte Sul Plaza, vai acon-
tecer o lançamento do vídeo 
anual da Liga do Bem, com 
a participação de todos os 
heróis e também de alguns 
assistidos da AACC-MS. 

Para participar da cam-
panha Dia D – “Todo Dia é 
Dia de Ajudar a AACC-MS”, 
basta entrar em contato com 
um dos heróis ou por meio 
das mídias sociais da Liga 
do Bem (@ligadobemcg) para 
adquirir a rifa no valor de R$ 
20,00. Para mais informações 

ligue para (67) 99216-3131. O 
Shopping Norte Sul Plaza fica 
na Av. Pres. Ernesto Geisel, 
2300, Jardim Jockey Club.

Audiovisual
Hoje tem estreia de série 

sobre o teatro em Campo 
Grande. Pai do cinema, avô 
das novelas, influenciador 
de seriados em streamings, 
o teatro é a arte precursora 
quando o assunto é retratar 
o ser humano. Para contar 
histórias da prática dessa 
linguagem artística na Ca-
pital, a atriz e diretora An-
dréa Freire idealizou a série 
“EVOÉ – Histórias do Teatro 
em Campo Grande”, que es-
treia hoje às 19h, pelo canal 
Marruá Arte e Cultura no 
YouTube, por meio do link: 
https://www.youtube.com/
channel/UCzBVJC1RwoIt6D-
2MfToH-pw/. 

A série é composta por 
quatro episódios: De corpo 
e alma (primeiro); Coletivo 
e resistência (segundo); Em 
terras bovinas (terceiro); e 
Para todos (quarto). Cada 
qual com um foco abordando 
o contexto histórico de quem 
fez e faz, o quê, como, onde 
e para quem faz o teatro. 
O documentário foi contem-
plado com recurso emer-
gencial da LAB (Lei Aldir 

Blanc), por meio do edital 
Morena Cultura e Cidadania, 
da Sectur (Secretaria Muni-
cipal de Cultura e Turismo), 
da Prefeitura Municipal de 
Campo Grande e da Secre-
taria Especial da Cultura do 
Ministério do Turismo. Todos 
os episódios serão disponibi-
lizados na plataforma até a 
terça-feira (17) e o público 
poderá acompanhar essas e 
outras informações sobre a 
série pelo perfil do Instagram 
e do Facebook (@marrua.
arte.cultura).

Hoje e amanhã rola a exi-
bição do documentário “O 
que a Arte Faz por Mim”, da 
multiartista Tatiany Furuse, 
na. O filme relata brevemente 
a vida de Tatiany Furuse, a 
importância do conhecimento 
e da arte no tratamento da 
saúde mental. Para ter acesso 
ao doumentário, acesse o link: 
https://www.sympla.com.br/
micine-on-2021---filme-o-que-
a-arte-faz-por-mim-campo-
grande-ms---07-e-08--agosto-
--19h00__1302923/. O acesso 
ao filme custa R$ 10,00.

Feira Livre das Nações
Na Praça do Papa, será re-

alizada hoje a 6ª edição da 
Feira Livre das Nações, com 
artesanato, gastronomia, flori-
cultura, antiguidades, bolos e 

9 de agosto (12h às 17h) - DRAMATURGIA
10 de agosto (15h às 20h) - CORPO

11 de agosto (15h às 20h) - VOZ
12 de agosto (15h às 20h) - CENÁRIO

13 de agosto (12h às 17h) - MAQUIAGEM
16 de agosto (12h às 17h) - FIGURINOS

17 de agosto (15h às 20h) - ENCENAÇÃO

Veja datas e horários das oficinas:

doces, além de espaço kids para 
a criançada. A feira começa às 
16h e vai até as 21h. Haverá sor-
teio de prêmios. A feira segue 
todas as normas de biossegu-
rança e é obrigatório o uso de 
máscaras. Mais informações 
pelo número (67) 99203-1073, 
falar com Luciana. A Praça do 
Papa fica na  Av. dos Crisân-
temos, 457-559 – Vila Sobrinho

Lives
Amanhã tem lives espe-

ciais em celebração ao Dia 
dos Pais e orquestra to-
cando os sucessos de Rolling 

Stones. O cantor Bell Mar-
ques realiza a  live “Ao Bell 
Prazer Acústico”, a partir das 
15h, em seu canal, por meio 
do link: https://www.youtube.
com/watch?v=FUj6jCvF-PU/. 

Para quem gosta de samba 
e pagode, às 16h, Zeca Pago-
dinho realiza sua live de Dia 
dos Pais. Reservas podem 
ser feitas por meio do link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=sOIExjJPZpo/.

A Orquestra Ouro Preto es-
treia novo repertório em ho-
menagem a uma das maiores 
bandas de rock de todos os 

tempos: The Rolling Stones. 
A vitalidade e a rebeldia ca-
racterísticas do rock dos 
Stones ganharam releituras 
que unem violinos e violon-
celos aos potentes e famosos 
riffs de guitarra. O concerto 
de estreia será amanhã às 
17h30, com transmissão ao 
vivo e gratuita no canal da 
Orquestra no YouTube pelol 
link: https://www.youtube.
com/watch?v=loLB0T2bChI/. 
Quem quiser mandar dicas 
para nossa agenda, pode en-
viar e-mail para arteelazer@
oestadoms.com.br
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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 06/08

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

A Lua chega ao seu paraíso astral e traz um reforço 
ainda maior para o seu entusiasmo. Você vai encarar o 
dia com tanta alegria e descontração que até as tarefas 
mais complicadas ou monótonas vão parecer fáceis e 
divertidas hoje. Use e abuse da sua criatividade para 
resolver problemas e aumentar a sua produtividade. 
Palpite do dia: 12, 84 e 66.Cor do dia: violeta.

 Sol e Urano formam uma quadratura no céu e isso pode 
deixar a energia um tanto tensa no seu relacionamento 
com os parentes. Você deve ter cuidado tanto para não 
brigar por impaciência quanto para não sufocar a família 
com superproteção e excesso de cuidados. Você poderá 
curtir momentos deliciosos ao lado dos entes queridos. 
Palpite do dia: 94, 58 e 22. Cor do dia: areia.

Sol e Lua passam pela sua Casa da Comunicação, o que 
deve deixar você ainda mais extrovertida e falante do que 
já é. Vai sentir uma vontade enorme de conversar com as 
pessoas e ficar por dentro de tudo que acontece ao seu 
redor. No trabalho, terá enorme habilidade para negociar, 
pechinchar e fazer acordos, ainda mais se você atua no 
comércio. Palpite do dia: 14, 50 e 23. Cor do dia: azul.

Se você está em busca de uma grana extra para sair 
do sufoco, o céu dará uma força e tanto para descobrir 
novas formas de incrementar seus ganhos. Sol e Lua 
enviam boas vibrações para o seu bolso, por isso, 
fique bem atenta para identificar e aproveitar uma boa 
oportunidade. Palpite do dia: 96, 69 e 06. Cor do dia: 
azul-anil.

lgo que você deseja ou que planejou para hoje pode 
não sair exatamente como você gostaria. Contorne os 
obstáculos com a sua determinação leonina, mas sem 
bater de frente com os outros, especialmente com chefes 
e autoridades. Sol e Lua acentuam todos os pontos 
fortes do seu signo. Palpite do dia: 88, 07 e 79. Cor do 
dia: branco.

Quem tem o dia de folga vai querer aproveitar o sábado 
bem quietinha no seu canto. Seu astral hoje está mais 
para descansar, ler um bom livro, ouvir suas músicas 
preferidas e pensar na vida do que para agitos. Quem 
planeja viajar pode enfrentar atrasos ou imprevistos, 
então, não deixe para a última hora para não se 
estressar. Palpite do dia: 53, 98 e 35. Cor do dia: verde.

O Sol ilumina suas amizades e pode ajudar você a 
separar o joio do trigo. Bom momento para cortar os 
laços superficiais e se afastar de pessoas interesseiras 
e que só a procuram quando é conveniente para elas. 
Ao mesmo tempo, as relações verdadeiras ficarão ainda 
mais fortes. Você pode trabalhar em equipe e buscar 
aliados. Palpite do dia: 36, 72 e 18. Cor do dia: prata. 

O Sol deixa você ainda mais ambiciosa e decidida nesta 
fase e você vai lutar com unhas e dentes para conquistar 
o que deseja. Carreira e sucesso terão prioridade para 
você, ainda mais se descobrir que existe uma chance 
de conseguir uma promoção no emprego. Agora, é bom 
concentrar bem as suas energias nos seus objetivos. 
Palpite do dia: 19, 01 e 82. Cor do dia: caramelo.

Você vai sentir um desejo enorme de sair da rotina e 
respirar outros ares. Vai ser ótimo poder viajar, conhecer 
outros lugares e se aventurar em novas experiências. Mas 
desde que respeite os cuidados com a saúde e evite 
aglomerações. Você só deve visitar quem mora longe se 
todos estiverem vacinados e seguros. Palpite do dia: 02, 
74 e 83. Cor do dia: prata.

Você pode ganhar uma boa grana neste sábado, seja 
fruto do seu trabalho, de uma parceria bem sucedida, 
de herança, prêmio ou até mesmo num golpe de sorte. 
O fato é que precisa avaliar bem como vai usar esse 
dinheiro, pois se não tiver cuidado, pode investir tudo em 
um projeto furado! Palpite do dia: 39, 93 e 12. Cor do 
dia: coral.

Você pode se aliar aos colegas no trabalho para agilizar 
as tarefas, cumprir logo as metas e ficar fechar a semana 
com todos os compromissos em dia. Sol e Lua favorecem 
a cooperação e as parcerias. Só convém ter cuidado 
se você tiver uma sociedade com parentes. Demonstre 
mais o seu amor. Palpite do dia: 58, 76 e 40. Cor do dia: 
branco.

O trabalho vai fluir bem e você só precisa ter cuidado 
para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos 
envolvendo chefes e colegas. Mas se souber falar 
menos, ouvir mais e manter o foco no que realmente 
interessa, terá um sábado superprodutivo e vai deixar 
todo o serviço em dia. Palpite do dia: 77, 50 e 32. 
Cor do dia: preto.

Império
Globo 20h30

Pega Pega
Globo 18h30

A Vida da Gente
Globo 17h30

Athaí de paga as mensalidades atrasadas de 
Pedrinho e pede que ele nã o conte a Lí gia que 
eles reataram a amizade. Eric confronta Sabine. 
Malagueta e seus comparsas tramam para 
destruir a imagem do Carioca Palace. Luiza 
nã o aceita o emprego que Alfonso lhe oferece. 
Antônia e Júlio se encontram e ficam juntos. 
Júlio deixa o lustre frouxo para cair durante a 
festa. Agnaldo liga para a equipe de limpeza e 
desmarca o serviço. Antô nia e Domê nico encon-
tram o corredor desativado do hotel. Eric tenta 
defender a permanência do Carioca Palace 
como um investimento da empresa.

Reapresentação do último capítulo.
*O resumo da novela “A Vida da Gente” é dispo-

nibilizado pela TV Globo e pode sofrer alterações 
de acordo com a edição realizada pela emissora.

Maria Ísis conta para Kelly que se separou 
de José Alfredo. Reginaldo abandona Jurema 
novamente. Maria Marta repreende Amanda 
por chegar pela manhã em casa. Magnólia 
discute com Maria Ísis. Téo fica animado ao 
saber que precisa ir ao tribunal para ouvir a 
sentença da juíza. Beatriz visita Leonardo no 
hospital. Cristina vê Vicente com Maria Clara. 
Enrico observa a fiscalização sanitária chegar 
ao restaurante. José Alfredo explica para Cris-
tina como conseguiu sua pedra de volta. Pietro 
vê Cora chegar em casa com Josué e espalha a 
fofoca para Xana.  

Novelas Novelas Novelas 

Lorrane Silva estreia 
ao lado de Luísa 
Sonza no Multishow

Além de comandar o talk show “Fast Show”, em 
seu perfil no Instagram, Lorrane Silva, a “Pequena 
Lô”, estreia hoje ao lado de Luísa Sonza, no programa 
“Prazer, Luísa”, às 20h, no Multishow. “Esse convite 
representou muita coisa, principalmente por poder 
mostrar que pessoas PcDs podem ocupar o espaço 
que elas quiserem”, diz ela. A influencer, que faz o 
maior sucesso na web, posou para o projeto “Feito 
Tatuagem”, criado pelo fotógrafo Sérgio Santoian e 
pela maquiadora e artista plástica Louise Helène, que 
ganhará mais uma exposição, a partir do dia 16 de 
agosto, na galeria do Santana Parque Shopping, em 
São Paulo. Além da imagem de Lorrane, as fotos de 
outras 19 mulheres farão parte da mostra.

Daphne Bozaski, Heslaine Vieira e Gabriela Medvedovski, três das cinco 
protagonistas da série “As Five”, sucesso do Globoplay que mostra a continuação de 
“Malhação: Viva a Diferença” (2018), voltam a se encontrar agora em “Nos Tempos 
do Imperador”. As atrizes terão personagens centrais na nova novela das seis, que 
estreia nesta segunda-feira (9) na Globo. “É maravilhoso estarmos juntas novamente. 
Para contracenarmos, precisamos dessa cumplicidade. A gente está revisitando 
lugares em que já trabalhamos juntas, mas também encontrando dinâmicas novas 
deste nosso jogo cênico, sempre dentro da nossa intimidade”, destaca Gabriela. A 
atriz vai interpretar a jovem protagonista da novela, Pilar, que é irmã de Dolores 
(Daphne). Já Heslaine vive Zayla, que será rival de Pilar e irá disputar com ela 
o amor de Samuel (Michel Gomes). O fato de já conhecer como cada uma delas 
trabalha, diz Daphne, é uma vantagem: “A cumplicidade, esse saber de como cada 
uma se conecta com a outra, me ajudou muito, desde a primeira semana de trabalho. 
Já comecei gravando com a Gabi”. Daphne frisa que a conexão entre as três 
novas personagens não lembra a dos trabalhos anteriores: “Na ‘Malhação’ éramos 
superamigas, não tinha rivalidade. Apesar de serem personagens diferentes, era uma 
amizade forte. Agora elas também terão uma ligação próxima. Eu e Gabi temos uma 
relação mais conturbada. A personagem da Heslaine acaba virando uma vilã para a 
Pilar (Gabi) e isso reflete na Dolores também”, diz Daphne.

Três protagonistas da série ‘As Five’ falam sobre reencontro 
em cena em ‘Nos Tempos do Imperador’: ‘Intimidade’
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

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

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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   

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

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

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

L520– R. Simplício Masca-
renhas, 190 –AC 88,19m 
–AT 360,00  – Possui salão 
comercial c/ bh, e casa 
com sala, suite e  dois 
Quartos, BH, cozinha, AS, 
quintal, garagem. 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 

GIOCONDO ORSI
L445 - R GENEBRA, 126 
- AC:184,65 - AT:369,62 
- Sala estar, sala jantar, la-
vabo, uma suite/ae e dois 
quartos (um com ae), ba-
nheiro social, cozinha/ae, 
área de serviço, dependên-
cia para empregado (quarto 
e banheiro), churrasqueira, 
duas varandas, ampla ga-
ragem, cerca eletrica. em 
frente à praça. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131  

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

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 

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 

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 

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 3 
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.  LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

S. FRANCISCO    
L030 - – R Julio Dittmar, 
437 C1 – AC:70,40m² - 
T182,25² - sala/coz, Quar-
to, BH social ,  AS, varan-
da,  gar, quintal LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem 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 (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito.  Esquina. Com infra 
estrutura para Pet Shop 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 

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

Sala, 2 quartos (um com 
ae), banheiro social, cozi-
nha, area serviço, depen-
dência para empregado 
(quarto e banheiro), gara-
gem. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banhei-
ro social, cozinha/ae, area 
serviço/ae, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.LORI-
DANI 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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

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

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo Ter-
reno (660m²). Possui Hall 
Social, Duas Salas de Es-
tar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

VILA ALBA - ESQUINA
L080 - R Palomar - exce-
lente casa em esquina com 
sala de estar, 3 quartos, 
banheiro social, ampla co-
zinha com jantar (mesmo 
ambiente ext.), Varanda, 
área de serviço e garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

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

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

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

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. 

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala 
de jantar c/ balcão, uma 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha/ae 
pia, área de serviço cober-
ta, amplo quintal, garagem. 
Edícula com sala/cozinha, 
dois quartos, banheiro so-
cial, área de serviço exter-
na. LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

FAZENDA CAMPO 
GRANDE

Fazenda com 900 Hectares 
sendo  600 Ha. formadas, 
um ribeirão, um córrego, 
3 nascentes, 12 divisões 
internas, curral, sede com 
duas casas, rego d'agua, 
plana, excelente localiza-
ção e preço, apenas 40 
Km da capital sendo 15 
fora do asfalto. PAJÉ. creci 
92 J (67) 99985-1890  ou  
3324-2661 

FAZENDA FIGUEIRÃO 
Fazenda com 4.378 Hecta-
res sendo 2.200 ha forma-
da com  diversos tipo de 
capim de pastagens, boa 

de água, muita madeiras 
de Lei, 19 divisões inter-
nas, sede, curral completo, 
energia elétrica,  15 Km fora 
do asfalto, PAJÉ. creci 92J. 
Tel. (67) 99985-1890 ou 
3324-2661

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

PRÉDIO COMERCIAL 
CENTRO. R$ 1.200.000.
8 salas amplas com wc. 
Recepção .Garagem com 8 
vagas carro. Aceita imóvel 
parte pagamento. CRE-
CI:4999 - CEL:(67) 99902-
5365 

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dalva, 
Polonês, Vila Nascente, Ca-
randa 1, Caranda 2 e Caran-
da 3. Ligação e Whatsapp 
(67) 99294-9334  Edison 
Salles

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. 

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

CHÁCARA DOS PO-
DERES

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

BAIRRO ITATIAIA 
VENDO

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

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

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

CHÁCARA DAS MAN-
SÕES

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

RESIDENCIAL GAMA 
10 X 25

Lote 10 x 25 no Residencial 
Gama,plano, frente para a 
cidade,  divisa com o Jar-
dim Presidente, Rua  Viviane 
Martins Budib. PAJÉ. creci 
92 J . Tel. (67) 99985-1890  
ou  3324-2661
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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

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 

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

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

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 

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

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

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 

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

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

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 HD WK CE E 
2019 2020

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

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

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V 
FLEX 2019 2020 BRAN-
CO 24607 QUQ3264 Flex   
TECA  AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

KA 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 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 

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

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

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

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

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

FUSION SEL 2.0 
FUSION SEL 2.0 ECOBO. 
16V 248CV AUT. 2018 
2018 BRANCO 47364 
QPF9382 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FOCUS 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

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

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

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

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

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

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

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

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

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

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

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

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

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 

 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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. 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
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

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

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

C3 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

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

C3 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

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 

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

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

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

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

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

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C3 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

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 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
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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

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

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

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 

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

SANDERO STEPWAY 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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

COROLLA 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA DE AUTO-

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

- INDÚSTRIA LOCALI-
ZADA NO INDUBRASIL 
(NÚCLEO INDUSTRIAL) 

OFERECE VAGA:
- INDÚSTRIA localizada 
no INDUBRASIL (Núcleo 
Industrial) oferece vaga: 
AUXILIAR ADMINISTRATI-
VO - Experiência em: lan-
çamentos de notas fiscais, 
financeiro, faturamento. 
- Experiência mínima de 1 
ano função desejada. Obs. 
se não tiver experiência 
não mandar currículo. A 
empresa oferece: Salário 
compatível com a função, 
Ticket Alimentação e pla-
no odontológico. De pre-
ferência que residam nas 
proximidades. E-mail: rh@
quimicacentral.com.br 

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. 
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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 

CUIDADORA DE IDOSOS
Acompanhante hospitalar 
e cuidadora domiciliar. 
Tenho curso de primeiros 
socorros, cálculo de medi-
camentos e injetáveis, atu-
almente cursando técnico 
em enfermagem. Ligações 
e Whatsapp: (67)98108-
6644 Cassiane

MULTI SERVIÇOS/ 
MARIDO DE ALUGUEL  

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

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

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

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

JC PINTURAS
Profissional em pinturas de 
casas, apartamentos e co-
mércio em geral. Fazemos 
também textura, grafiato e 
efeitos cimento queimado. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 98449-2765/ (67) 
98445-8618 

BORRACHARIA AMO-
RIM MÓVEL 24 HRS

Alto Socorro 24 hs, furou o 
pneu em casa ou no traba-
lho? Borracharia móvel vai 
até você, remendamos no 
local. Aceitamos cartões de 
crédito, débito e pix. Face-
book: Borracharia Amorim 
Ligação e Whatsapp (67) 
99103-8774 Evandro  

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

PIAS ESCULPIDAS
Vendo pias esculpidas de 
porcelanatos e nichos, fa-
zemos por encomendas, 
medidas, modelos e preços 
variam da preferência do 
Cliente. Aceitamos cartões 
e pix. Orçamento sem com-
promisso Ligação e What-
sapp (67) 99271-0738 / 
(67) 99819-6982/ (67) 
99206-6010  

KAIO JARDINAGEM 
Trabalhamos com cortes 
de grama, podas de árvo-
res, manutenção de jardi-
nagem em geral. Trabalho 
feito com agilidade e com-
petência para satisfação 
dos nossos clientes. Faça o 
seu orçamento: Whatsapp: 
(67)99180-5182 Gleison  
PREÇO JUSTO, QUALIDA-
DE E CONFIANÇA. 

FAÇO FRETE E MU-
DANÇAS

 Fretes a partir de R$ 60,00. 
Venha fazer seu orçamento. 
Ligações e Whatsapp: 
(67)99296-3269 Orlando

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 

CASA DO FORRO 
BRASIL

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

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

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 

AES CONSTRUÇÕES
Venha fazer um orçamento 
sem compromisso, faze-
mos do começo ao acaba-
mento. Uma equipe pronta 
para lhe atender, o melhor 
preço da cidade. Reforma 
em geral, do comercial ao 
residencial .(67)99169-
8348 ou (67)99118-5457

C N S PINTURAS 
Serviço de qualidade e pre-
ço justo.Desenho e letreiros 
também, fazemos qualquer 
tipo de revestimento. Va-
mos até a sua residência 
para fazer um orçamento 
sem compromisso. Falar 
com Cleber Nunes Whatsa-
pp: (67)98166-0398 

SERRALHERIA 3J
Trabalhamos com grades, 
lixeiras e consertos em ge-
ral. Solicite seu orçamento 
sem compromisso que 
iremos até você.  Ligação e 
Whatsapp (67)99170-0371 
Jackson  (67)99266-0418 
Inácio

FRETE
Faço fretes á partir de 
R$40,00, com caminho-
nete s10. Carreta grande á 
partir de R$60,00. Trabalho 
das 06:00 ás 17:00, todos 
os dias. Outros bairros 
a combinar, interior por 
KM rodados. Para orça-
mentos:(67)999592445 
(67)992029727

FRETE E MONTAGENS 
DE MÓVEIS

Fretes com caminhão baú, 
temos ajudantes e serviços 
de montador de móveis. 
Venha fazer seu orçamen-
to.  Ligações e Whatsapp: 
(67)98190-0363

REFRIGERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA 

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

CUIDADORA DE IDOSOS
Trabalho como cuidadora 
tenho curso do Cebrac. Te-
nho experiência e referência 
sou habilitada. “confiança e 
Respeito” Ligação e What-
sapp (67) 99308-0156 
Angélica 

CHAPA’S LTDA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS DE 

QUALIDADE
Trabalhamos com cargas e 
descargas, mudanças, lim-
peza industrial, residencial, 
jardinagem e pinturas em 
geral. Faça seu orçamento 
através do Whatsapp  Li-
gação e Whatsapp (67) 
98481-4337  

ANTIGUIDADES & 
COLEÇÕES

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

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

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. 

ANTENISTA
Instalações de antenas 
para todas as operadoras. 
Atendemos Campo Grande 
e toda região, atendemos 
ranchos, fazendas, sítios 
e pesqueiros. Venha fazer 
seu orçamento. Aceitamos 
cartões de crédito e débito. 
(67)99952-3753 SÉRGIO 

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

Cortamos e Retiramos do 
local, Trabalhamos com 
jardinagem em Geral, Orça-
mento sem compromisso. 
(67)99236-5966

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 

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 

VM PRESTADORA DE 
SERVIÇOS HIDRÁU-

LICOS
Manutenção em geral, ins-
talação de esgoto, limpeza 
de caixas D'Água, bombas 
residenciais e condomí-
nios. Rua: da divisão, 12 
Jardim Parati (67) 99234-
7358 Valter

GRUPO VIEIRA
Você está realizando uma 
construção, reforma ou 
precisa de manutenção? 
Conta com o Grupo Vieira, 
te damos todo o suporte 
na sua obra. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99113-
0646 André

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

DINHEIRO SUPER 
FÁCIL 

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

STÚDIO CÉLIA MARA
Massoterapeuta, Esteticista 
e Podóloga. Trabalhamos 
com cabelos, unhas, de-
pilação, designer, estética, 
bronzeamento, podologia 
e massoterapia.   Agen-
de conosco: Ligação: 
(67)3204-2692 Whatsapp: 
(67)9.9335-1565 

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

QUIROPRAXISTA & 
MASSOTERAPEUTA

Atendimento com hora 
marcada. Atendimento 
unissex. Dê um alívio as 
dores de coluna, de cabe-
ça, ciático e dores mus-
culares. Whatsapp (67) 
99620-0507 Gleyci 

LAIS MACEDO PODÓ-
LOGA 

Calos, calosidades, unha 
encravada, laser terapia, 
fungos, bicho-de-pé, ver-
ruga plantar, entre outros. 
Agende sua avaliação: 
Whatsapp (67)99222-0240  
/  Endereço: Rua Doutor 
Francisco Ferreira de Souza  
497 – Universitário 

MOEDAS E CÉDULAS 
ANTIGAS E SELOS

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

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

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

 RS SERVIÇOS DOMÉS-
TICOS 

Temos diaristas, domésti-
cas, serviços gerais. Tra-
balhamos também como 
acompanhantes de idosos 
diurno e noturno, atende-
mos empresas e residên-
cias. Informações nos te-
lefones: (67) 99878-3101 
WhatsApp Ligação (tratar 
com Roselaine). 

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

FILHOTES DE BEAGLE
Vende - se filhotes de Be-
agle com pedigree. F: 67-
99304-7007

SABOR DE FESTA – 
SALGADOS

PROMOÇÃO!500 Salgados 
Fritos R$150,00 What-
sApp: (67) 99208-1749 
Instagram: @_sabor.festas 
Facebook: Sabor Festas 
.Aceitamos Débito e Cré-
dito. Entregamos com taxa 
de acordo com a região. 
Campo Grande- MS.  

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

CASA DE BOLOS & 
CIA GS

Trabalhamos com bolo 
tradicional e confeitados, 
pães de queijo congelado, 
empadão, bolo de pote, 
pães caseiros. Trabalha-
mos sob encomenda. Li-
gação e whatsapp: Julya 
(67)99242-9336 

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

ORIENTAÇÕES ESPI-
RITUAIS

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


