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Há 138 mil 
desocupados 
no Estado

Agora, Yeltsin 
quer o pódio 
na maratona

Rose tem 6 
convites para 
o governo

Na água, ‘Cowboy 
de Aço’ inicia 
busca pelo ouro

Medalhistas em 
Tóquio querem uma 
vaga no time de Tite

Sete cidades no Estado 
ainda não aplicaram 
dose reforço em idosos

PCC alugou armas 
em MS para ataques 
em SP e no PR 

Empresária traz 
experiências pelo 
mundo para o Della 
Casa Café & Bistrô

Mato Grosso do Sul ocupa 
atualmente a quinta posição 
no ranking de desocupação 
do país. A taxa, que é ba-
seada no segundo trimestre 
de 2021, não apresentou 
variação estatisticamente 
significativa em relação ao 
mesmo trimestre do ano 
anterior (11,4%) e, também, 
em relação ao trimestre an-
terior (10,3%). Página A7

Com duas medalhas de ouro 
garantidas, Yeltsin Jacques 
ainda terá mais uma chance de 
subir ao pódio em Tóquio. No 
sábado (4), o campo-grandense 
disputará a prova. Página B2

A canoagem em Tóquio abre 
seus trabalhos nesta quarta-
-feira (1º), e dois sul-mato-
-grossenses  buscam vagas para 
as semifinais: Fernando Rufino e 
Debora Raiza Benevides. Página B1

O elenco convocado por Tite 
segue seu trabalho de olho no 
jogo de amanhã (2), às 21h (de 
MS), em Santiago, diante do 
Chile, pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo 2022. Página B3

Mesmo após a entrega de 
vacinas na semana passada, 
sete municípios de Mato 
Grosso do Sul ainda não co-
meçaram a aplicar a terceira 
dose em idosos, grupo que 
ganhou o reforço vacinal em 
razão da queda na proteção 
contra a COVID-19 após rece-
berem as duas doses. Página A5

As primeiras investigações 
apontam que lideranças do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital) alugaram armas 
escondidas no Estado para 
serem usadas nos ataques a 
Araçatuba (SP) e em Mariluz 
(PR) ontem (31). Página A5

A casa visa agradar a quem 
ama café e alta gastronomia, 
com a visão da empresária 
Nathalia Raquel Couto Mon-
teiro Preto. Página C1

Durante evento o nome de 
Rose Modesto foi aventado 
como candidata do Podemos 
ao governo de MS. A par-
lamentar negou e disse ser 
cedo para decidir. Seu irmão, 
deputado Rinaldo Modesto, 
comentou que a deputada 
tem convite de seis siglas 
para ingressar e disputar a 
sucessão estadual. Página A3

Para o consumidor 
final, o custo da 
luz deverá ficar 
em 6,78% e passa 
a ser cobrado a 
partir de hoje

Tarifa vermelha sobe 50% e vai 
impactar conta de energia elétrica
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Salário-mínimo deve ficar 
em R$ 1.169, bem defasado

ARTES

 O governo prevê que o salário-mínimo 
subirá para R$ 1.169 a partir de janeiro 
de 2022. Hoje, o piso salarial é de R$ 
1.100 por mês. O valor, porém, tende a 
ser elevado nos próximos meses, pois, 
para calcular o aumento, a equipe eco-
nômica usou uma estimativa de inflação 
defasada. A conta do reajuste considera 
que a inflação (medida pelo INPC) será 
de 6,2% até dezembro. No entanto, as 
projeções do mercado já apontam para 
uma inflação acima de 7%. Página A8

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elé-
trica) anunciou ontem (31) a criação de uma 
nova bandeira tarifária para fazer frente ao au-
mento dos custos decorrente do agravamento da 
crise hídrica. Chamada de “Escassez Hídrica”, a 
nova bandeira custará R$ 14,20 a cada 100 kWh 
(quilowatt-hora) e vigora a partir desta quarta-
-feira (1°) até abril de 2022.

Segundo a agência, a nova bandeira vai gerar 
uma alta de 6,78% na conta de luz. Cidadãos de 
baixa renda beneficiados pela Tarifa Social não 

serão afetados pelas novas regras da bandeira 
tarifária, sendo mantido o valor atual. Com a 
maior crise hídrica dos últimos 91 anos, as hi-
drelétricas perderam espaço na oferta, ao passo 
que o governo se viu obrigado a acionar tér-
micas – fonte mais cara, cujo custo é repassado 
ao consumidor.  

As bandeiras tarifárias – verde, amarela e 
vermelha – constam da conta de luz e servem 
para indicar a necessidade de se reduzir o con-
sumo.  Página A7
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Vereador ironiza críticas sobre 
ato: “Vamos abrir a porteira”

O vereador Sandro Benites 
(Patriota) usou a tribuna da Câ-
mara, com chapéu de boiadeiro 
e berrante, para convocar os 

apoiadores de Bolsonaro para 
manifestações em 7 de setembro. 
O que acendeu a discussão entre 
os parlamentares. Página A3

Izaias Medeiros/Câmara dos Vereadores

MERCADO DO PRODUTOR

Supermercado inova e inaugura setor de multiutilidades. Página A6

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  20º        34º
Dourados  16º        36º
Corumbá  26º        36º
Ponta Porã  15º        31º
Três Lagoas  19º        34º

Sol com algumas
 nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Muito se sabe do peso expressivo do 
agronegócio na economia brasileira 
e, portanto, do seu papel estratégico 

para o desenvolvimento do país. Nesse sentido, 
linhas de financiamento que impulsionam a 
produtividade no campo são fundamentais 
para que o setor possa se desenvolver de ma-
neira sustentável e gere benefícios macroeco-
nômicos. O Plano Safra (PS) vem garantindo 
financiamento de insumos e outros custos que 
viabilizam o plantio e a criação animal – prin-
cipalmente por parte de pequenos e médios 
produtores.  Para o ciclo 2021/22, a iniciativa foi 
lançada com algumas regras alteradas, sobre 
as quais as instituições financeiras podem agir 
como esclarecedoras e consultoras para os 
interessados em obter crédito rural.

 Lançado anualmente e com vigência 
sempre entre o início de julho de um ano até o 
final de junho do ano seguinte, o PS sintetiza 
as diretrizes da política agrícola e orienta o 
produtor rural quanto aos mecanismos de 
financiamentos que permitem a continuidade 
de sua produção. O volume total de recursos 
programado para o PS 2021/22 é de R$ 251,2 
bilhões, valor 6,3% maior do que o disponibili-
zado no ciclo passado, que se encerrou em 30 
de junho deste ano. Deste total, R$ 177,8 bilhões 
são destinados ao custeio, comercialização e 
industrialização, enquanto R$ 73,4 bilhões são 
direcionados para operações de investimento - 
finalidade que recebeu 29% a mais de recursos 
do que na safra passada.

 Ainda em relação ao PS 2021/22, vale 
ressaltar que, devido ao cenário econômico 
afetado pela pandemia e a necessidade de se 

equilibrar as contas públicas, foram definidas 
alterações, como o aumento do teto da renda, 
e, portanto, do perfil de quem pode acessar 
o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura (Pronaf) e o Programa Nacional 
de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp). 
Porém, também houve aumento das taxas a 
serem cobradas, o que o produtor deve levar 
em conta na hora de planejar sua produção.

 Explico melhor: para os programas des-
tinados aos pequenos e médios produtores 
rurais, Pronaf e Pronamp, houve aumento da 
renda bruta de enquadramento do beneficiário 
(para R$ 500 mil no Pronaf, e para R$ 2,4 mi-
lhões, no Pronamp). No Pronaf, houve também 
aumento do limite de investimento de R$ 330 
mil para R$ 400 mil para as atividades de suino-
cultura, avicultura, aquicultura, carcinicultura 
e fruticultura, e de R$ 165 mil para R$ 200 mil 
para demais empreendimentos. Por outro lado, 
se determinou a redução para oito anos do 
prazo de amortização dos empréstimos para 
aquisição isolada de matrizes, reprodutores, 
animais de serviço, sêmen, óvulos e embriões.

 Em outras frentes, como o Programa de 
Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) 
e Proagro Mais, seguros públicos destinados a 
atender os pequenos produtores vinculados ao 
Pronaf, o limite de enquadramento foi alterado 
de R$ 300 mil para R$ 335 mil. Essa regra, que 
até então era definida por safra e finalidade, 
agora passa a ser por ano agrícola. Assim, o 
médio ou grande produtor que na regra antiga 
poderiam enquadrar até R$ 1,5 milhão no 
Proagro, de acordo com suas atividades, agora 
podem enquadrar somente R$ 335 mil. 

Também merece destaque o direcionamento 
maior do PS 2021/22 para investimentos, com 
linhas voltadas principalmente para pequenos 
e médios produtores. Esse é um reflexo do 
apoio direcionado à agricultura familiar e dos 
esforços para que sejam aprimoradas a ca-
pacidade de armazenamento e as tecnologias 
que minimizem os impactos negativos das ati-
vidades sobre o meio ambiente. É aí que entra 
em cena o papel das instituições financeiras 
não apenas como financiadoras da atividade, 
mas principalmente como orientadoras dos 
investimentos a serem realizados por esse 
público, e, nesse contexto, merece destaque a 
atuação do cooperativismo de crédito.

 O Sicredi, por exemplo, segunda instituição 
financeira que mais concede crédito rural no 
Brasil, sendo a primeira colocada entre as insti-
tuições privadas, destaca-se pela proximidade 
com os associados, o que torna possível avaliar 
a melhor solução para cada produtor, estabele-
cendo uma relação de confiança. Diferencia-se 
também pela capacidade de oferecer opções 
variadas de financiamentos e pelo foco no 
apoio à agricultura familiar - público que con-
centra em média mais de 80% das operações 
realizadas pela instituição nas últimas safras e 
garante aproximadamente 70% dos alimentos 
que chegam à mesa do brasileiro.

 Postas as condições do novo ciclo, é im-
portante que o produtor rural, que ainda não 
fez, não demore para solicitar a contratação 
de linhas de financiamento por meio do Plano 
Safra, principalmente aquelas destinadas para 
investimentos, pois os recursos controlados 
pelo governo para essa finalidade costumam 
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Editorial

Plano Safra: como se preparar 
para alterações no ciclo 2021/22

A pérola do Pantanal                  

Luis Henrique Veit

 Rosildo Barcellos

A fundação do povoado de Ladário deu-se 
no contexto das frentes de expansão, 3 
(três) anos após a fundação da fortifi-

cação militar de Coimbra, porém, como forma 
consequente da povoação do Albuquerque, hoje 
Corumbá. em 1775 foi mandado fundar o forte 
Coimbra como forma de legitimar e proteger 
a fronteira oeste tão susceptível aos ataques 
espanhóis e indígenas. Dessa forma, percebe-
-se que o Forte Coimbra não foi construído 
pensando na futura guerra contra o Paraguai 
– apesar do primeiro ataque paraguaio ter 
sido realizado na fortificação marcando sua 
característica exclusivamente militar. A este 
propósito, passado três anos após a fundação 
do forte Coimbra, a coroa portuguesa por in-
termédio e ordem do Governador da Província 
de Mato Grosso mandou fundar a povoação de 
Albuquerque visando a proteção e povoamento 
efetivo naquelas imediações suscetíveis aos 

diversos tipos de ataques. Os  relatos apontam 
para Ladário, primeira “povoação” da região 
que serviu como ponto de apoio para os des-
bravadores que tinham por principal objetivo 
fundar a povoação de Albuquerque, hoje Co-
rumbá. De acordo com Lécio Gomes de Souza, 
em seu livro, sobre a fundação da povoação 
do Ladário em 1778 feita pelo sertanista João 
Leme do Prado 
   Por uma ação de Deus,  os desbravadores 
encontram um lugar fértil que foi denominado 
Ladário em homenagem ao local de nascimento 
do governador da Província, Luís de Albu-
querque. Nota-se que sobre a fundação da po-
voação do Ladário, o trecho supracitado ilustra 
claramente aquilo que permeia o imaginário 
da população ladarense cujo ato “heróico” do 
sertanista João Leme do Prado 
   Há que se considerar que os fundadores da 
povoação de Albuquerque precisavam de um 

lugar fértil para efetuar a plantação e colheita 
com o objetivo de garantir a sobrevivência 
dos integrantes daquele grupo responsável de 
fundar a povoação do Albuquerque e, à medida 
que, exploravam a região e, consequentemente 
descendo rio abaixo, encontraram um local  
propício (a 114 metros de altiude, o solo predo-
minante no município é o Chernossolo de tex-
tura argilosa  com elevada fertilidade natural.) 
desta maneira, o real objetivo daquela emprei-
tada de acordo com a documentação, era a 
fundação da povoação do Albuquerque, hoje 
Corumbá, que aconteceu no dia 21/09/1778, 19 
(dezenove) dias após da fundação do ponto de 
apoio a subsistência – o pequeno “povoado do 
Ladário”, batizando-o com o nome de Nossa 
Senhora da Conceição de Albuquerque em 2 
de setembro de 1778.
      Ladário pôde contar com a existência de 
diversos armazéns, de modo que, o mais signifi- Articulista

Superintendente de Agronegócio do Sicredi

Oorçamento de 2022, apresentado 
pelo governo federal, prevê pouco 
reajuste ao Bolsa Família e um 

déficit primário de R$ 49,6 bilhões, o equi-
valente a 0,5% do PIB (Produto Interno 
Bruto). Essa projeção ficará abaixo da 
meta estabelecida na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2022, que per-
mite um rombo de até R$ 170,5 bilhões 
nas contas do governo central, que inclui 
Tesouro Nacional, Banco Central e Previ-
dência Social, o equivalente a 1,9% do PIB.

Segundo a pasta, a peça orçamentária 
contempla a previsão para os precatórios 
– dívidas judiciais da União – informados 
pelo Judiciário, de R$ 89,1 bilhões. A 

peça ainda prevê R$ 7,1 bilhões em ações 
no combate à pandemia da COVID-19 e 

prioriza a realização do Censo Demográ-
fico em 2022, aliás, uma obrigatoriedade 
determinada pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal), após o adiamento por dois anos 
consecutivos.

No PLOA, prevê-se um salário-mínimo 
de R$ 1.169, acima dos R$ 1.147 estimados 
na LDO, considerando uma variação do 
INPC (Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor), superior ao que está na projeção 
atual da pasta, de 6,27%. Acima do que o 
governo incluiu na peça orçamentária, de 
4,74%. O crescimento do PIB de 2022 pre-
visto na LDO estava em 2,50%, ao passo 
que as projeções do mercado caminham 
para algo em torno de 1,5%. A estimativa 

para câmbio ficou inalterada, mantendo 
a previsão para o dólar no fim do ano em 
R$ 5,15. O PIB nominal de 2022 passou de 
R$ 8,886 trilhões para R$  9,937 trilhões. 
A saúde, por exemplo, tem uma estimativa 
de despesa de R$ 134 bilhões para o ano 
que vem – dado 25,7% menor que o au-
torizado em 2021: R$ 180,5 bilhões. Uma 
das dúvidas dos analistas da pasta é se 
os gastos com vacinação continuarão fora 
do teto, em razão da ameaça da variante 
delta do novo coronavírus. No orçamento 
de 2022, o governo fez uma estimativa de 
R$ 2,1 bilhões para o fundo eleitoral. O que 
tem de projeção de alta apenas a verba 
para fazer campanha. 

Desafio para fechar as contas

peça ainda prevê R$ 7,1 bilhões em ações 

No orçamento de 2022, o 
governo fez uma 

estimativa de R$ 2,1 
bilhões para o fundo 

eleitoral. O que tem de 
projeção de alta apenas 

a verba para fazer 
campanha. 

não durar até o fim do ciclo – que ocorrerá em 
junho de 2022. Também é importante atentar 
para a contratação de seguro para a produção, 
o que costuma ser exigido para aprovações de 
financiamentos. É recomendável que seja feito 
o planejamento da safra, considerando o que 
será produzido e o orçamento necessário, para, 
a partir dessas informações, dar andamento 
à solicitação e aos procedimentos para apro-
vação e liberação do crédito. 

A interação entre diversos atores econô-
micos – desde a disponibilização do crédito por 
instituições financeiras até a ponta, os produ-
tores rurais – é fundamental para garantir a 
manutenção e o desenvolvimento da atividade 
produtiva no campo e de toda a cadeia do 
agronegócio. Essa dinâmica tem contribuído 
com o desenvolvimento de economias locais, 
com reflexos positivos na economia brasileira 
como um todo e o Sicredi, enquanto instituição 
financeira cooperativa que tem como propósito 
gerar prosperidade na sociedade, estará sempre 
pronto para cumprir o seu papel nessa cadeia.

cativo deles era “A Casa Comercial e Bancária” 
de Nicola Scaff, fornecedora de gêneros para a 
região e, sobretudo, para abastecimento da ma-
rinha do Brasil. Ladário ganhou destaque com 
a instalação do Arsenal da Marinha em 1873, 
transferido de Cuiabá, capital da Província. A 
instalação do Arsenal  hoje representado pelo 
Sexto Distrito Naval,  propiciou  a imigração de 
pessoas de todo o canto do Brasil como forma 
de prestar serviço militar. Ademais, provocou 
por outro lado, uma miscigenação, sobretudo, 
o  “carioca” e o “nordestino” que se constituem 
parte integrante da identidade ladarense. Isto 
Posto quero ressaltar, que a própria história 
corrobora a importância do município para o 
restante do Estado, e é justamente neste item 
que rogo aos governantes atuais que arre-
gacem as mangas em prol do desenvolvimento. 
A começar pela cultura, história e turismo. Eu 
estou pronto, ombreado a homens e mulheres 
de fibra que residem na região. É só aceitar 
nosso adjuntório. Feliz Aniversário, Ladário!
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“Vamos abrir porteira para o gado verde e amarelo”, disse Sandro Benites

Com chapéu e berrante, vereador 
convoca bolsonaristas para atos

Em pré-campanha de sucesso, Bitto conquista 
apoio de ex-aliados de Rachel Magrini

Rinaldo afirma que Rose Modesto possui 
seis convites para migrar e disputar eleições

Em Água Clara, vereadora quer 
reajuste salarial dos servidores 

Vereadora Simone 
Xucra defende a 
valorização do 
profissional de 

saúde
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Bosco Martins

Dr.  Wilson
Pérola da política, me foi contada pelo grande jornalista João 

Carlos Silva, articulista na imprensa nacional e hoje ocupando cargo 
de relevância na Comunicação da Câmara Federal. A conversa é 
entre um famoso ex-presidente e seu assessor, Victor Eugênio um 
campo-grandense de boa cepa. Jânio Quadros pergunta..

- “Victor... como está meu Amigo Wilson Martins?”
Eugênio responde: -“Presidente está muito bem, gerindo bem a 

cidade de Campo Grande como prefeito...”.
Jânio emenda.
- “Wilson é um fenômeno... não sorri nem pra escova de dentes e 

tem esse prestígio todo…” Fecha aspas.

Candidato
 Enquanto o MDB dá um tempo e adia o lançamento da pré-

-candidatura da senadora Simone Tebet que contava como certa 
a oficialização de seu nome para este mês e ficando após o fim da 
CPI da COVID. Outro senador se lançou candidato. É Alessandro 
Vieira (SE), líder do Cidadania no Senado e também integrante da 
CPI da COVID. Ele comunicou ao partido a sua pré-candidatura à 
Presidência da República em 2022 e acredita que poderá ser o nome 
da terceira via, para o enorme contingente de eleitores que não 
querem votar nem em Jair Bolsonaro, nem no ex-presidente Lula.

Mandetta
Outro pré-candidato “sul-mato-grossense” a presidente, o ex-

-ministro  Henrique Mandetta tem seu nome sendo apontado como 
possível vice do PDT de Ciro Gomes. Ciro já havia desmentido outra 
indicação e que chamou de “pura especulação”. Sobre suposto con-
vite dele ao apresentador da Band, José Luiz Datena para vice em 
2022. Além de Mandetta, conversas entre o PDT de Ciro Gomes com 
o PSD, onde um dos nomes seria o do senador Antonio Anastasia. Ex-
-governador de Minas Gerais seria um apoio importante no segundo 
maior colégio eleitoral do país.

Lisonjeado 
“Fico lisonjeado, mas sou candidato a presidente”, descartou 

Datena sobre suposto convite já desmentido por Ciro. Mas sobre ser 
vice de Bolsonaro, o apresentador afirmou que “é difícil encontrar 
identificação direta, porque toda hora ele diz que não vai ter eleição”.

Agro democrático
Sete entidades do setor, incluindo a Associação Brasileira do 

Agronegócio (Abag), afirmam que o Brasil não pode se apresentar 
ao mundo como “uma sociedade permanentemente tensionada 
em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas 
institucionais”. A defesa enfática da democracia repercutiu bem 
e ainda mais vindo de um setor visto como umbilicalmente ligado 
ao governo Bolsonaro. O agronegócio, ou pelo menos, parte im-
portante dele, divulgou em seu manifesto a defesa da democracia 
e manifestou preocupação com “os atuais desafios à harmonia 
político-institucional e, como consequência, à estabilidade econô-
mica e social em nosso país”. 

Temor
Contrariando decisão do governo de São Paulo, a Justiça auto-

rizou a realização de um protesto contra o Governo Bolsonaro no Vale 
do Anhangabaú no 7 de setembro. Mesmo dia de uma manifestação 
bolsonarista na Avenida Paulista. O governador João Doria teme 
que possa haver conflito entre os dois grupos.

Temor 1
E o presidente Jair Bolsonaro explicou seu temor em relação a 

sua declaração sobre seu destino ser “a prisão, a morte ou a vitória”. 
Se deveu à “pressão muito grande” que vem sofrendo. Segundo o 
presidente, o ministro do STF Alexandre de Moraes aguarda que ele 
deixe o governo para aplicar-lhe uma “sanção restritiva”.

Em um novo arranjo 
que vai se formando no pe-
ríodo pré-eleitoral para a 
Seccional de Mato Grosso 
do Sul da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB/MS), 
o conselheiro federal e pré-
-candidato à presidência da 
OAB/MS, o advogado Bitto 
Pereira, vem conquistando 
aliados importantes nesse 
período de diálogos rumo à 
campanha. Ele, que tem apoio 
do atual presidente, Man-
sour Karmouche, agora conta 
com lideranças que outrora 
apoiavam a pré-candidata da 
oposição Rachel Magrini.

Magrini também lançou 
pré-candidatura após sair der-
rotada na disputa com Man-
sour Karmouche há três anos. 

Em Dourados, cidade de 
origem de Rachel, o grupo que 

apoia Bitto Pereira tem con-
quistado o apoio de advogados 
como Felipe Azuma, Fernando 
Duque Estrada, Edna Bonelli e 
Ewerton Britto.

A defesa, de fato, das prer-
rogativas dos advogados, além 
da atuação como conselheiro 
federal em prol da categoria, 
é um dos grandes motivos que 
levaram os profissionais do 
Direito a aderirem à pré-can-
didatura. “Sempre estivemos 
presentes, e assim vamos con-
tinuar”, disse Bitto.

Aliados
Bitto Pereira também 

tem surpreendido e conquis-
tado importantes aliados em 
Campo Grande. Um deles é o 
ex-presidente da OAB/MS Vla-
dimmir Rossi Lourenço, que 
nas eleições passadas apoiou 

nites e confirmou a presença no 
evento, assim como o vereador 
Tiago Vargas (PSD), que também 
usou a tribuna e, aos gritos, 
disse que a esquerda estava 
apavorada e que “somente os 
cristãos e povo de Deus apoiam 
o movimento”. Vargas afirmou 
ainda que a “esquerda apoia as 
safadezas do Brasil” e que os 
“petistas estão esperneando e 
com medo da mobilização”.

Em contrapartida os vere-
adores Marcos Tabosa (PDT) 
e Ayrton Araújo (PT) pediram 
respeito com palavras usadas 
na Casa de Leis e em relação 
às ideologias partidárias, inde-
pendente de ser da oposição ou 
da situação. Araújo lembrou que 
os partidos de esquerda sempre 
fizeram manifestações  no Dia 
da Independência e que acima 
de “qualquer coisa sempre foi 
pregado o respeito a todas as re-
ligiões e a todos os povos, sejam 
cristãos, ateus ou de outras 
ramificações religiosas”.

Tabosa afirma que sente 
certo perigo em politização das 
religiões por grupos de extrema-
-direita. “Estão criando novos 
talibãs no Brasil e isso é muito 
perigoso. O fanatismo sempre 
demonstra que a sociedade deve 
estar em alerta.”

Vereador Sandro Benites 
tentou tocar o berrante 
durante fala na tribuna 
da Câmara Municipal

Andrea Cruz

O vereador Dr. Sandro Be-
nites (Patriota) usou a tribuna 
da Câmara de Campo Grande 
ontem (31), onde usou chapéu 
de boiadeiro, tocou um ber-
rante e até simulou um mugido 
de boi para convocar os apoia-
dores do presidente Jair Bolso-
naro para as manifestações em 
7 de setembro. 

Na aparição um tanto teatral, 
o parlamentar destacou que o 
partido Patriota é de direita, 
a favor da família e da demo-
cracia. E afirma que às 10h, de 7 
de setembro, na Praça do Rádio 
Clube, dezenas de pastores 
farão uma grande oração a favor 
do presidente. “Para aqueles 
que acham que me ofendem me 
chamando de gado, hoje, vamos 
abrir a porteira para o gado 
verde e amarelo. Estaremos 
juntos no maior movimento da 
história”, afirmou o vereador.

Dr. Sandro falou sobre as 
ofensas que tem ouvido, como 
ser chamado de gado pelos 
opositores ao presidente Jair 
Bolsonaro, e também sobre o 
movimento não ser considerado 
de Deus. Em contraponto, o 
parlamentar informou que pas-
tores de diversas denominações 

e representantes da Igreja Ca-
tólica já confirmaram presença 
no manifesto.

“O Brasil vai parar no dia 
7 de setembro! Viveremos a 
maior manifestação da história. 
Convoco as pessoas de bem para 
irem, motociclistas, militares, 
pessoal da direita, do movi-

mento familiar cristão. Convoco 
todos os gados verde e amarelo 
de Mato Grosso do Sul. Dia 7 de 
setembro, eu vou! Movimento 
pacífico e ordeiro. Encontro com 
vocês às 10h, em frente da Praça 
do Rádio”, convocou Dr. Sandro.

O vereador Alírio Villasanti 
(PSL) parabenizou Sandro Be-

Rachel Magrini, e nesta tem 
declarado seu apoio a Bitto. 

Luiz Renato Adler Ralho, 
que já disputou a presidência 
da OAB/MS em outras oca-
siões, também declarou apoio 

ao grupo de Bitto Pereira. 
As eleições da OAB/MS 

estão marcadas para o mês 
de novembro, e o período de 
campanha deve ter início em 
outubro. (AC)

Advogado e conselheiro 
federal da OAB é 
candidato para presidir 
Seccional de MS

A vereadora Simone Xucra, 
de Água Clara, pediu reajuste 
salarial aos servidores lotados 
na Secretaria de Saúde do mu-
nicípio. Ela justificou, durante 
sessão ordinária da Câmara, 
que os funcionários municipais 
estão há nove anos sem rea-
juste salarial. A parlamentar 
também destacou que, mesmo 
assim, todos trabalharam in-
tensamente para salvar vidas 
diante da pandemia.

Simone afirmou que esta é 
uma bandeira que continuará 
levantando, agora com mais 
garra em prol dos funcio-
nários do setor de saúde do 
município. Xucra apresentou 
um requerimento à prefei-
tura, com cópia à Secretaria 
de Saúde, solicitando que seja 
concedido a todos os servi-

dores lotados nessa pasta um 
reajuste salarial. 

A valorização dos profis-
sionais da saúde é uma busca 
antiga da vereadora, que ao 
início da pandemia buscou a 
concessão de adicional de in-
salubridade em grau máximo 
aos profissionais, contudo não 
foi atendida. 

“Acredito que a valorização 
de qualquer profissional co-
meça por sua remuneração, 
e os profissionais de saúde 
do nosso município estão so-
frendo há mais de nove anos 
sem qualquer reajuste em seus 
salários, isso não pode acon-
tecer, irei lutar por melhorias 
a estes profissionais tão impor-
tantes, principalmente agora 
neste momento de pandemia”, 
enfatizou Xucra. (AC)

Deputado Rinaldo Modesto 
esteve no jornal O Estado, 
onde comentou sobre as 
eleições de 2022

que tem esperanças de que na 
abertura de janela partidária, 
em março, a tucana deixe o 
ninho rumo ao Podemos. 

A O Estado, o deputado Ri-
naldo, que disputa reeleição, diz 
que está aguardando a reforma 
política para iniciar a tomada de 
decisões. “Temos a janela que 
vai acontecer no mês de abril e 
agente vai avaliar com a base 
para ver para onde a gente vai.” 

Em visita ao jornal O Estado, 
o deputado estadual Rinaldo 
Modesto (PSDB) afirmou que 
ainda não definiu para qual 
partido deve migrar a fim de dis-
putar a reeleição em 2022, e que 
a irmã, a deputada federal Rose 
Modesto, já possui seis convites 
partidários para disputar o go-
verno do Estado. 

O Podemos é uma das siglas, 
e inclusive os irmãos estiveram 
no encontro regional organizado 
pela sigla ontem (31). No evento, 
o nome da deputada foi citado 
por um vereador, que ousou 
dizer que ela “será a candidata 
ao governo do Estado pelo par-
tido” ano que vem. 

Questionado sobre a possi-
bilidade de migrar para o Po-
demos, e de a irmã ser candi-
data a governadora, o depu-

tado Rinaldo afirmou apenas 
que existem muitas conversas. 
“Tem seis partidos convidando 
a Rose e o Podemos é um deles. 
É natural, afinal a Rose foi a ve-
readora mais votada de Campo 
Grande, foi secretária, foi vice-
-governadora atuante e eleita a 
deputada federal mais votada. 
E ela por onde passa as pessoas 
gostam muito dela. Mas a Rose 
é muito tranquila e muito pé no 
chão. A gente vai avaliar por 
meio de pesquisas porque nin-
guém é candidato de si mesmo. 
Acho que ela vai saber aferir isso 
e como a eleição é ano que vem, 
ela terá tempo de analisar todas 
as conjunturas políticas de MS.”

O deputado, que é o irmão 
mais velho, afirma que os dois 
sempre conversam sobre po-
lítica. “A Rose foi minha cabo 

eleitoral em muitas campanhas 
e sempre me ajudou nisso, desde 
que eu fui eleito presidente da 
Associação de Moradores do 
bairro Parati. Ela sempre me 
ajudava em sala de aula, e temos 
ligação muito forte. A Rose tem 
o seu brilho próprio e as suas 
decisões. A gente conversa, mas 
a decisão final é dela.”

Rose disse ao jornal O Es-
tado que a informação de que 
ela disputa pelo Podemos não 
procede e que esse é um desejo 
do partido, mas não dela, por 
enquanto. “Esse é um desejo do 
Podemos, e eu não vou decidir 
sobre isso agora!”, esclareceu 
a deputada. 

Há alguns dias, o presi-
dente regional do Podemos, 
Sergio Murilo, destacou que o 
convite a Rose está aberto e 
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Declarações foram dadas em Uberlândia e não houve ataques ao STF

Presidente propõe ‘fundão’ eleitoral 
de R$ 2,1 bilhões no próximo ano

Nunca houve oportunidade como 
essa, diz Bolsonaro sobre atos
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Em meio a um cenário de 
recrudescimento da crise insti-
tucional entre os Poderes e da 
escalada de discursos de cunho 
autoritário, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou que a po-
pulação brasileira nunca teve 
uma oportunidade como a que 
terá com os atos do próximo dia 
7 de setembro.

O presidente, porém, não 
deu detalhes sobre qual seria 
essa oportunidade e para fazer 
o que exatamente no feriado.

As declarações foram 
dadas ontem (31) em Uber-
lândia (MG), em um discurso 
sem ataques ao Supremo Tri-
bunal Federal, o que tem sido 
raro nas últimas semanas, 
e com promessas de seguir 
a Constituição, também raro 
diante de seguidas falas gol-
pistas, como as de ameaça às 
eleições de 2022.

“A vida se faz de desafios. 
Sem desafios a vida não tem 
graça. As oportunidades apa-
recem. Nunca outra oportuni-
dade para o povo brasileiro foi 
tão importante ou será impor-
tante quanto esse nosso pró-
ximo 7 de setembro”, afirmou 
o presidente em discurso de 
improviso no interior mineiro.

O presidente se prepara 
para participar de protestos 
de raiz golpista e de pautas 
autoritárias em seu favor 
que estão marcados para o 
feriado de 7 de setembro na 
Esplanada dos Ministérios, 
em Brasília, e na Avenida 
Paulista, em São Paulo. Bolso-
naro prometeu comparecer e 
discursar nos dois atos.

Como o próprio Bolsonaro 
já disse, ele busca nesses 
protestos uma foto ao lado 
de milhares de apoiadores 
para ganhar fôlego em meio a 
uma crise institucional provo-
cada por ele mesmo, além das 
crises sanitária, econômica e 
social no país.

Isolado, Bolsonaro perde 
apoio nas classes política e 
empresarial, além de apa-
recer distante do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) em diferentes pes-
quisas de opinião sobre a 
corrida eleitoral de 2022.

Nessa terça, em seu dis-
curso em Minas, o presidente 
criticou a imprensa e o ex-pre-
sidente Lula. Também fez uma 
comparação do momento atual 
do Brasil ao da proclamação da 
independência, há 199 anos.

“Creio que nós vamos mudar 
os destinos do Brasil e tenho 

certeza, dentro das quatro li-
nhas da Constituição. Não será 
levantando uma espada acima 
e proclamando algumas pala-
vras. No passado, foi assim. 
Hoje pela complexidade do que 
está em jogo em nossa nação, 
será um pouco diferente”, disse.

Na sequência, afirmou que 
seria mais fácil para ele “estar 
do outro lado”, não especi-
ficando qual este seria, mas 
disse que prefere ter a consci-
ência tranquila.

E voltou a falar em liber-
dade: “Um homem, uma mulher 
sem liberdade não é ninguém. 
A liberdade é a origem para 
tudo. É a certeza de que nós 
podemos crescer”.

Também falou das dificul-
dades do cargo de presidente: 
“Não queiram a minha cadeira, 
ela tem criptonita e só vocês 
nos dão força para continuar 
sempre se dirigindo ao norte. 
Norte esse que vocês dão para 
nós, políticos do Brasil”.

O presidente chegou ao ato 
em Uberlândia montado em um 
cavalo e segurando uma ban-
deira do Brasil, após percorrer 
um trecho de estrada de terra.

Bolsonaro não usou más-
cara de proteção contra a 
COVID-19 durante a cerimônia, 
que marcou a inauguração de 

uma estação de tratamento de 
água. Ao contrário de discursos 
anteriores, prestou solidarie-
dade às vítimas da COVID-19.

“Eu sou um mortal, sou sen-
sível à muita coisa. Sofremos 
muito com a pandemia, lamen-
tamos aqueles que nos dei-
xaram”, disse.

Outras 25 pessoas dividiram 
o palco com o presidente, 15 
delas sem máscara. Entre 
os convidados do presidente 
estava Alysson Paulinelli, ex-
-ministro da Agricultura no go-
verno de Ernesto Geisel e atual 
presidente da Associação Bra-
sileira dos Produtores de Milho.

Manifesto
Na segunda-feira (30), um 

grupo de sete entidades ligadas 
ao agronegócio publicou um 
manifesto em defesa das insti-
tuições e do equilíbrio entre os 
Poderes da República.

Em discurso durante a ce-
rimônia, o ministro do Desen-
volvimento Regional, Rogério 
Marinho, também falou sobre a 
harmonia entre Poderes.

“Todos os brasileiros de bem 
precisam estar atentos para 
que não percamos o que con-
quistamos: a nossa liberdade, o 
nossos direito de pensamento e 
de crítica”, disse Marinho.

Bolsonaro chega 
a cavalo em 
cerimônia de 
Inauguração 
do Complexo 
de Captação 
e Tratamento 
de Água em 
Uberlândia

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) propôs que o 
fundo eleitoral de 2022 receba 
R$ 2,1 bilhões. O valor é menor 
que o patamar defendido por 
caciques partidários, que che-
garam a aprovar R$ 5,7 bilhões 
para o financiamento de cam-
panhas no próximo ano.

Em uma articulação 
de partidos de diferentes 
campos políticos, o Con-
gresso aprovou uma regra 
pela qual o fundo eleitoral 
teria, no mínimo, R$ 5,7 bi-
lhões em 2022. Bolsonaro 
vetou a medida.

Aliados do presidente nego-
ciam um valor intermediário, 
algo entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 
bilhões. Ainda assim, o patamar 
é bem acima do que foi usado no 
pleito de 2018 e 2020 – ambos 
na faixa de R$ 2 bilhões.

A área econômica do go-
verno defende o patamar de 
R$ 2,1 bilhões, como previsto 
no Projeto de Orçamento de 
2022, apresentado nessa 
terça-feira (31) pelo Minis-
tério da Economia.

No entanto, essa é apenas 
mais uma fase das tratativas 
sobre o tamanho do fundo 
de financiamento das cam-
panhas. O Congresso tem 
o poder de remanejar o di-
nheiro na proposta de orça-
mento e, com isso, destinar 
mais recursos para o caixa 
dos partidos no ano eleitoral.

O uso de dinheiro público 
para financiar campanhas 
eleitorais opõe grupos de sus-
tentação de Bolsonaro. Para 
a base ideológica, ele precisa 
sinalizar contra o fundo. Ao 
centrão, coalizão de partidos 
que passou a integrar a base 
do governo após a liberação 
de cargos e emendas, o pre-
sidente precisa garantir re-
cursos para a eleição.

O valor de R$ 2,1 bilhões 
proposto no orçamento de 
2022 apenas corrige o ta-
manho do fundo de anos an-
teriores pela inflação, como 
queria a equipe do ministro 
Paulo Guedes (Economia).

O número, porém, con-
traria as expectativas do 

Congresso. Líderes partidá-
rios querem insistir no valor 
de R$ 5,7 bilhões ou de, pelo 
menos, R$ 4 bilhões.

Para sustentar uma am-
pliação tão significativa no 
fundo, partidos políticos argu-
mentam que a eleição de 2022 
demanda mais dinheiro, pois há 
um número maior de candidatos.

Além disso, caciques parti-
dários argumentam que o au-
mento do fundo eleitoral seria 
bancado com emendas parla-
mentares – instrumento para 
que deputados e senadores 
coloquem verba em programas 
e projetos de seu interesse.

O Projeto de Orçamento 
de 2022 prevê R$ 16,2 bilhões 
em emendas, mas esse valor 
deve subir.

Hoje existem quatro tipos 
de emendas: as individuais 
(que todo deputado e senador 
tem direito), as de bancada 
(parlamentares de cada es-
tado definem prioridades 
para a região), as de comissão 
(definida por integrantes dos 
colegiados do Congresso) e as 

do relator (criadas por con-
gressistas influentes a partir 
de 2020 para beneficiar seus 
redutos eleitorais).

O governo reservou R$ 
10,5 bilhões para emendas in-
dividuais em 2022. Para as de 
bancada, são R$ 5,7 bilhões.

Ainda não há na proposta 
de orçamento um valor re-
servado para os outros dois 
tipos de emendas parlamen-
tares, pois geralmente elas 
ganham corpo durante a dis-
cussão dos gastos para o 
próximo ano.

Nos últimos anos, o Con-
gresso tem conseguido elevar 
o volume de emendas para 
o patamar de R$ 35 bilhões, 
principalmente por causa 
das emendas de relator.

No debate para o orçamento 
de 2022, líderes do Congresso 
querem insistir no controle 
de mais verba federal em ano 
de eleição, mas avaliam mu-
danças no mecanismo que tem 
sido criticado por órgãos de 
controle por falta de transpa-
rência. (Folhapress)

Camilo Capiberibe (PSB-AP), deputado, sobre a política de Meio 
Ambiente do governo Jair Bolsonaro às vésperas da COP-26

Bolsonaro está com a cabeça nos anos 
1960, da floresta como empecilho para 
o desenvolvimento econômico

Modo de usar
Movimentos de direita contabilizavam caravanas de ônibus 

de 108 cidades para o ato de 7 de setembro na Paulista até a 
noite desta segunda (30), incluindo de estados distantes como 
RS, MS e ES. O número deve aumentar ao longo da semana. 
Em redes bolsonaristas, circulam “manuais de conduta” para 
os ativistas, especialmente os que virão de fora. Entre as 
dicas, está escrever a data em faixas e camisetas, para provar 
que as imagens são do dia, e não de eventos anteriores.

Etiqueta
 Um destes “guias” diz que o ato será seguro porque a “a 

PM paulista promete estar em peso na avenida, não apenas 
trabalhando”. Se houver provocação, “a regra é sentar e 
apontar o dedo na fuça do meliante”.

Figurino 
Também recomenda-se usar camisa verde/amarela ou “com 

figura opressora” (como estampa de alguém armado) e jamais 
trajar vermelho. Pede-se ainda evitar caminhar por Largo da 
Batata e Anhangabaú, tradicionais redutos da esquerda.

Estampa 
Entre as faixas sugeridas pelos grupos estão: “Chega de 

ativismo político no STF”, “Queremos o fim da ditadura da 
toga” e “Sem voto impresso não podemos confiar”.

Nomes 
O Ministério Público do Distrito Federal questionou o 

comando da Polícia Militar local para saber quem afirmou que 
policiais poderão participar das manifestações de 7/9 desde 
que não envolvam o nome da corporação.

Quem disse? 
O pedido de informações foi encaminhado pelo promotor 

Flávio Milhomem após reportagem do site Congresso em 
Foco reproduzir nota da PM do DF indicando que não punirá 
oficiais da ativa que participem dos atos.

Veja bem 
 No convite que enviou a empresários e líderes sindicais 

para que assinassem o manifesto pela harmonia entre as 
instituições, Paulo Skaf (Fiesp) disse que a mensagem não 
se dirigia “a nenhum Poder especificamente, mas a todos 
simultaneamente”. A ressalva não foi suficiente para evitar 
reação do Planalto.

Light 
 Já as centrais sindicais acharam a versão de Skaf aguada 

demais e decidiram por seu próprio texto. Subscrito por CUT, 
Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, Conlutas, Pública e 
Intersindical, diz que o Brasil atravessa um dos momentos 
mais difíceis da história e que o presidente alimenta o caos 
político e o utiliza para atacar direitos trabalhistas.

Delay 
O Comitê Olímpico Internacional ainda não enviou ao 

governo federal as doses de vacinas para reposição das 
utilizadas em atletas e membros das delegações brasileiras 
das Olimpíadas e Paralimpíadas. O combinado foi dar duas 
doses ao Plano Nacional de Imunização para cada vacinado.

Bloqueio
 Dificuldades no trâmite do Ministério da Saúde quanto à 

documentação necessária retardaram a chegada. A situação 
evoluiu na última semana, quando foram feitos alguns ajustes 
na fatura de importação. O Brasil vai receber doses da Pfizer 
e da Coronavac. Procurado pelo Painel, o ministério não 
respondeu.

Aniversário 
 Em livro a ser lançado nesta terça (31) para marcar os 

cinco anos do impeachment de Dilma Rousseff, o PT faz uma 
dura critica à agenda de reformas econômicas no Congresso, 
atacando em especial a ênfase na questão fiscal.

Vira o disco 
 O enredo da tragédia golpista na condução da política 

macroeconômica mais parece um samba de uma nota só: 
ajuste e reformas”, diz um trecho. A obra, chamada “Brasil: 5 
anos de golpe e destruição”, é da Fundação Perseu Abramo, 
ligada ao partido.

Tropeço 
 O secretário estadual de Cultura de SP, Sérgio Sá Leitão, 

disse que havia recebido uma “carta de alforria temporária” 
do governador João Doria (PSDB) para representá-lo na posse 
da nova secretária de Cultura da capital, Aline Torres, que é 
negra. A fala gerou constrangimento em pessoas presentes, 
que trocaram olhares de reprovação.

Sem intenção 
 Ao Painel Leitão negou mal-estar, pois todos teriam 

entendido o contexto do comentário. “De qualquer forma, se 
alguém se sentiu ofendido, peço desculpas.”
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Idosos

Investigação

Corumbá

Reme

Reforço se fez 
necessário com 
aumento de casos 
e mortes em 
pessoas acima 
dos 60 anos

Com vacinas na geladeira, sete cidades 
não começaram a aplicar terceira dose

PCC alugou armas em MS para ataques em 
SP e PR para reforçar frota aérea do tráfico

Divulgação/PMCG

Rafael Ribeiro

Um conjunto de interesses  
uniu integrantes com dívidas 
financeiras e a necessidade 
de a quadrilha fazer caixa 
para abrir novas rotas aé-
reas do tráfico de drogas da 
fronteira para o Sudeste, com 
a aquisição de aeronaves e 
contratação de pilotos, o que 
fez com que lideranças do 
PCC (Primeiro Comando da 
Capital) alugassem o arsenal 
que mantinham escondido 
no país vizinho e no Estado 
para ser usado nos ataques a 
Araçatuba (SP), na segunda-
-feira (30), e em Mariluz (PR), 
ontem (31).

O acordo foi descoberto 
inicialmente no último dia 25, 
quando a Polícia Federal inter-
ceptou conversas de dois inte-
grantes da facção no Estado fa-
lando de um carregamento com 
60 fuzis, dois deles de calibre 
ponto 50 – com capacidade de 
derrubar aeronaves –, que seria 
trazido de helicóptero e deixado 
em uma cidade do interior, longe 
da região da fronteira.

Na ocasião, a fala em có-
digo usada pelos bandidos 
impediu a PF de descobrir a 
cidade onde ocorreria o de-
sembarque.

Agora, dois dias após o 
ataque do “novo cangaço” em 
Araçatuba, com a certeza de 
que esse arsenal foi usado na 
ação que deixou três pessoas 
mortas e três gravemente fe-
ridas, PF, Abin (Agência Bra-
sileira de Inteligência) e Gaeco 

Rafaela Alves 

A Polícia Federal defla-
grou ontem (31) a Operação 
FO M’ALE para combater 
crimes de promoção de mi-
gração ilegal praticados por 
despachantes de viagens e 
empresários de Corumbá. 

A investigação começou 
por meio de denúncias de 
que uma pessoa agiria como 
“coiote” e facilitando, me-
diante solicitação de van-
tagem econômica, a migração 
ilegal de cidadãos haitianos 
pela fronteira do Brasil com 
a Bolívia. O grupo criminoso 
atuava explorando um es-
quema de travessia de hai-
tianos pelo local conhecido 
como “Trilha do Gaúcho”, 
na fronteira dos dois países.  

Os despachantes bus-
cavam nos períodos da 
manhã e noite meios de atra-
vessar os migrantes, entre 
eles diversas crianças e mu-
lheres grávidas, sempre exi-

gindo vantagem econômica. 
Já dentro da trilha, os es-

trangeiros eram auxiliados 
por “carregadores” de na-
cionalidade boliviana, que 
tinham a função de mostrar 
o percurso correto até o terri-
tório do país vizinho, além de 
prestar apoio no transporte 
das malas dos haitianos.

Durante as investigações, 
que duraram alguns meses, 
observou-se a saída de cerca 
de 150 haitianos a cada dia 
por meio dessa trilha. A ação 
contou com a participação 
de policiais federais de Co-
rumbá, que cumpriram um 
mandado de prisão e quatro 
de busca e apreensão, todos 
expedidos pela 1ª Vara Fe-
deral de Corumbá.

Os investigados poderão 
responder pelos crimes de 
promoção de migração ilegal 
e organização criminosa (art. 
223-A e art. 288, ambos do 
CPB), conforme os trabalhos 
investigativos.

Michelly Perez 

O parque de pneus da 
Escola Municipal Hilda de 
Souza Ferreira, no bairro Co-
ophatrabalho, foi inaugurado 
ontem (31) como parte das 
ações do calendário do aniver-
sário de 122 anos de Campo 
Grande. O projeto “Arte com 
Pneus” da Agepen (Agência 
Estadual de Administração 
do Sistema Penitenciário) é 
realizado em parceria com a 
Semed (Secretaria Municipal 
de Educação) e desde 2017 
já instalou 20 parquinhos em 
unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino. No dia 
19 de agosto foi inaugurado 
o parque de pneus da Escola 
Municipal Nicolau Fragelli, 
no bairro São Francisco.

“Essa parceria deu certo 
e quem ganha são nossas 
crianças, a população pri-

sional e toda a sociedade, 
com mais um parquinho im-
plantado. Além de dar opor-
tunidade aos que se encon-
tram cumprindo suas penas, 
também existe a consciência 
ecológica, de aproveitar estes 
materiais. Nossas crianças 
podem ter um lugar divertido 
para brincarem, com segu-
rança”, afirmou o prefeito 
Marquinhos Trad.

Todos os brinquedos 
foram confeccionados com 
pneus, minimizando assim 
o impacto ambiental, e fa-
bricados por detentos do sis-
tema penitenciário estadual. 
São sete tipos de brinquedos 
diferentes, entre eles tri-
ângulo, triciclo, quadriciclo, 
centopeia e circuito psico-
motor. O projeto oferece aos 
alunos mais opções de recre-
ação e aprendizado. (Com 
assessoria)

Especialistas destacam 
que é importante 
ampliar o reforço da 
vacina em idosos 

Suspeita é de que 
despachantes de 
viagens e empresários 
facilitariam a migração

Todos os novos 
brinquedos da Reme 
foram produzidos com 
materiais recicláveis

Reprodução/PMCG

Divulgação/Polícia Federal

Clayton Neves

Mesmo após a entrega 
de vacinas na semana pas-
sada, sete municípios de Mato 
Grosso do Sul ainda não come-
çaram a aplicar a terceira dose 
em idosos, grupo que ganhou 
direito ao reforço vacinal em 
razão da queda na proteção 
contra a COVID-19 seis meses 
após a imunização com as duas 
doses. Na lista também apa-
recem cidades que aplicaram 
apenas uma dose, o que, para 
a SES (Secretaria de Estado de 
Saúde), pode colocar em risco 
o público mais velho.

Dados do “vacinômetro” 
estadual apontam que, até a 
manhã dessa terça-feira (31), 
Água Clara, Bandeirantes, Ita-
quiraí, Sonora, Taquarussu, 
Ribas do Rio Pardo e Naviraí 
ainda não tinham aplicado 
nenhuma dose em moradores 
com 60 anos ou mais, que 
tomaram a segunda dose 
em, pelo menos, seis meses. 
Apesar disso, consta no painel 
que todas as cidades rece-
beram vacinas da Pfizer para 
a revacinação. Juntas, as sete 
cidades somam remessa de 
756 doses do imunizante. 

“Eu não quero acreditar que 
isso esteja acontecendo porque 
seria jogar contra o Estado, 
contra a saúde da população e 
contra a vida dos mais idosos”, 
comentou o secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Resende. Se-
gundo ele, a SES fará uma varre-
dura para monitorar a aplicação 
da terceira dose e, identificadas 
cidades que não estejam vaci-
nando ou que apresentem de-
sempenho abaixo do esperado, 
o governo pretende intervir. 

“Vamos tomar providên-
cias. Conversar com o prefeito, 
secretário e até acionar os 
órgãos de controle para que 
nos ajudem a encontrar fer-
ramentas para resolver essa 
situação”, relata. Descontente, 
Geraldo lembra de acordo fir-
mado entre ele e os 79 mu-
nicípios, isso logo depois de 
Mato Grosso do Sul conseguir 
autorização para revacinar o 
grupo da terceira idade. 

“Fizemos um pacto para 

que todos iniciassem a vaci-
nação assim que recebessem 
as doses. Não existe razão 
para que municípios não te-
nham começado esse processo 
porque já enviamos dois lotes 
de vacinas. Situações assim 
não ajudam em nada e andam 
na contramão de um caminho 
que fizemos com  muito sa-
crifício para colocar o Es-
tado como o primeiro na vaci-
nação”, completa.

Até agora, a Secretaria de 
Estado de Saúde já enviou aos 
municípios 26.208 doses exclu-
sivas para a imunização com 
a terceira dose. Dessas, 4.239 
foram aplicadas. Na lista, al-
gumas cidades aparecem com 
desempenho fraco, como é o 
caso de Corguinho. Lá, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
recebeu 72 vacinas e aplicou 
apenas uma. A mesma atu-
ação em Nioaque, que também 
aplicou uma única vacina 
tendo 108 em estoque. 

Na sequência dos piores colo-
cados ainda estão relacionadas 
Japorã, Anaurilândia, Iguatemi 
e Douradina, com total de três, 
quatro, cinco e seis doses apli-
cadas respectivamente. 

Enquanto o reforço vacinal 
da terceira idade segue pa-
rado ou lento em algumas 
regiões, o grupo dos idosos 
desponta como o que mais 
morre por causa da COVID-19 
em Mato Grosso do Sul. Bo-
letim epidemiológico divulgado 
na terça-feira mostrou que, 
das 16 mortes registradas no 
Estado, apenas uma não era 
de pessoa com 60 anos ou 
mais. “Isso só mostra que 
não aplicar a terceira dose 
nessas pessoas é colocá-las 
em risco. Por isso nosso apelo 
incansável para que os pre-
feitos não deixem vacinas pa-
radas e ajudem a salvar a vida 
desses sul-mato-grossenses”, 
finaliza o secretário estadual, 
Geraldo Resende.

Polícia Federal deflagra 
operação que investiga 
promoção de migração

Prefeitura inaugura 20º 
parque de pneus para 
alunos da rede municipal

(SP). Solto desde 2017, morou 
pelo menos sete meses, em 
2019, em Ponta Porã, auxi-
liando Gilberto Aparecido 
dos Santos, o “Fuminho”, 
um dos principais líderes do 
PCC e braço direito de Marco 
Willians Herbas Camacho, o 
“Marcola”, apontado como o 
principal líder da facção.

“Ele era do PCC e com 
função importante na rua. Era 
um dos integrantes do que 
denominam de ‘raio X’”, disse.

Até o momento, foram con-
firmadas quatro prisões: um 
casal capturado em Araça-
tuba, um suspeito baleado em 
confronto e um homem detido 
na capital paulista por sus-
peita de ter participado do 
planejamento do crime. A iden-
tidade deles não foi revelada 
pela Polícia Federal.

“Essa ação no Paraná,  
mostra que a facção tem 
pressa. E que integrantes 
que podem estar com dificul-
dades de voltarem a se reunir 
com os comparsas”, disse o 
promotor paulista.

A ação em Mariluz (PR) 
contou com oito homens ar-
mados, que explodiram pelo 
menos duas agências bancá-
rias. De acordo com o secre-
tário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, Antônio 
Carlos Videira, ele reforçou 
o policiamento nos acessos 
ao Paraná. Segundo ele, o 
setor de inteligência trabalha 
para averiguar os passos dos 
acusados caso tentem se es-
conder no Estado.

Divulgação/Polícia Civil
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Polícia acredita que 
Jorge Carlos de Mello, 

38 anos, foi quem 
organizou o assalto

tomada recentemente, a Ope-
ração Nova Aliança, conjunta 
entre a PF e a polícia para-
guaia, atua em depósitos de 
drogas no país vizinho. So-
mente em sete dias de atuação, 
foram quase R$ 70 milhões em 
apreensões.

“Desde que as forças fede-
rais passaram a atuar contra 
a facção, houveram prisões e 
corte de comunicação com as 
lideranças”, disse Gakiya.

E a suspeita da PF e do 
Gaeco passam por Jorge 
Carlos de Mello, 38 anos. Um 
dos mortos na ação em Araça-
tuba, ele passou oito vezes pelo 
sistema prisional desde 2001, 
quando foi acusado de chefiar 
o tráfico e uma quadrilha de 
roubo a bancos em Diadema 

(Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organi-
zado) do Ministério Público de 
São Paulo acreditam que parte 
do arsenal estava em MS.

“Há uma espécie de acordo 
em andamento”, disse Lincoln 
Gakiya, promotor do Gaeco 
paulista, a O Estado. Segundo 
ele, o assalto pode não ter sido 
cometido a mando da cúpula 
da facção, mas por integrantes 
dela. E que o PCC tenha em-
prestado as armas e bombas 
em troca de um percentual do 
roubo. “Dessa forma se tira os 
chefes que estão em liberdade 
do radar das autoridades.”

Mas qual seria o objetivo do 
PCC? Reforçar o caixa para 
ampliar a operação do tráfico, 
principalmente da região de 
Corumbá, para ser distribuído 
na Grande São Paulo e também 
exportado pelo porto de Santos 
(SP). A facção está sofrendo 
desfalques financeiros por 
conta da atuação policial. Re-
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Assistência

Criança Feliz em MS é reconhecido nacionalmente

Divulgada lista com 
498 sorteados  
para apartamentos

Prefeitura convoca 
operadores de 
máquinas aprovados 

PGR designa 
membros para 
instalação do Gaeco

Imediação da Santa 
Casa será interditada 
nesta quarta-feira

Foi publicada ontem (31), 
no caderno Suplemento 
II da edição do Diário 
Oficial de Campo Grande, 
a relação completa da 
classificação dos sorteados 
para financiamento de 
498 apartamentos que 
integram o novo projeto 
habitacional no bairro 
Cabreúva, região central da 
Capital. No último sábado 
(28) a Amhasf (Agência 
Municipal de Habitação 
e Assuntos Fundiários) 
realizou o sorteio público 
dos apartamentos durante 
o 4º Feirão Habita Campo 
Grande. O projeto será 
construído, via Programa 
Casa Verde e Amarela, do 
governo federal, pela Cesari 
Engenharia e Construção 
Ltda. (RA)

Os candidatos 
aprovados no Processo 
Seletivo Simplificado, 
Programa de Contratação 
Temporária, para 
seleção de operador de 
máquinas e implementos 
agrícolas, já podem se 
apresentar para assumir 
a vaga. A convocação foi  
publicada na edição de 
ontem (30) do Diogrande. 
Os aprovados deverão 
comparecer às 8h desta 
quarta-feira (1º) na 
Sidagro (Secretaria 
Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio), 
na Rua Dr. Antônio Alves 
Arantes, 263, no bairro 
Chácara Cachoeira. (RA)

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
designou, em portaria 
publicada nessa segunda-
feira (30), membros 
para compor a comissão 
provisória de instalação do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime 
Organizado na unidade do 
Ministério Público Federal 
em Mato Grosso do Sul. A 
comissão será responsável 
por promover a instituição 
e instalação definitiva do 
Gaeco, exercendo até lá as 
atribuições do grupo. Foram 
designados para compor 
a comissão provisória os 
procuradores da República 
Damaris Rossi Baggio de 
Alencar e Luiz Gustavo 
Mantovani, entre outros. 
(MP com assessoria)

Quem for trafegar pelas 
imediações da Santa Casa 
de Campo Grande deve ficar 
atento. O cruzamento das 
ruas Rui Barbosa e Pepe 
Simioli será interditado 
hoje (1º), a partir das 7 
horas. Uma vala será aberta 
pela manhã e fechada de 
tarde, e com isso o acesso 
à Santa Casa será feito 
somente pelo contrafluxo 
da Rua Eduardo Santos 
Pereira. Na quinta, dia 2 de 
setembro, a Rua 13 de Maio 
será fechada para obras 
de drenagem entre as ruas 
Pernambuco e General Melo. 
A interdição está prevista 
para durar quatro dias. 
Nesse período, o Prontomed 
da Santa Casa terá acesso 
apenas pela Rua 13 de Maio. 
(MP com assessoria)

Mariana Ostemberg

Com um novo setor no se-
gundo piso, o Supermercado 
do Produtor, localizado na 
Avenida Gunter Hans, em 
Campo Grande, amplia as 
suas opções de produtos e 
inova com a abertura de um 
departamento especializado 
em utilidades. A abertura do 
novo espaço será amanhã (2), 
a partir das 9h. 

Segundo o diretor comer-
cial do supermercado, Ômega 
Marques, no novo ambiente 
o cliente irá encontrar desde 

utensílios para casa, brin-
quedos, ferramentas, calçados 
e roupas até produtos para 
pets. “Esse já era um projeto 
desde quando a gente montou 
a loja. Esse espaço já estava 
pronto só que ele ficou meio 
parado. Passaram cinco anos 
e agora que nós conseguimos 
dar continuidade nesse tra-
balho”, explicou. 

Marques ressaltou que al-
gumas dessas mercadorias, 
como a sapataria, ficavam 
na parte de baixo da loja, 
perto da mercearia. A ideia 
é colocar tudo que não for 

do ramo alimentício na parte 
de cima do estabelecimento e 
reorganizar o primeiro piso, 
com a ampliação dos pro-
dutos oferecidos. 

O objetivo dessas mudanças 
é que o cliente encontre tudo 
o que precisa em um só lugar. 
“Queremos oferecer sempre 
mais e melhor, no melhor preço 
possível, sempre poder atender 
melhor os nossos clientes. 
Queremos que ele saia daqui 
satisfeito e encontre o que ele 
precisa aqui em nossa loja”, 
ressaltou o diretor comercial. 

Conforme Ômega, o es-

paço do primeiro piso será 
separado do segundo. Por uma 
escada, o cliente que estará 
dentro do supermercado terá 
acesso à parte de cima, mas 
também existe uma entrada 
pelo lado externo. “A ideia é 
que o cliente acesse também 
pela rampa, pode entrar tanto 
pela escada quanto pela rampa 
lateral”, disse. 

Além disso, no setor de mul-
tiutilidades haverá os próprios 
caixas eletrônicos. “É um se-
gundo ambiente, um outro es-
paço, com atendimento aqui 
em cima mesmo. A pessoa vai 

chegar, vai passar a compra 
aqui mesmo, não vai ter de ir lá 
no caixa no primeiro piso. Não 
precisa misturar com as com-
pras de lá, tem o atendimento 
aqui em cima”, assegurou. 

Para a abertura do novo 
departamento, o supermer-
cado preparou várias pro-
moções e também reforçou 
que as compras no setor po-
derão ser parceladas em até 
seis vezes sem juros. Quem 
quiser saber das promoções 
pode entrar em contato pelo 
WhatsApp do estabeleci-
mento: (67) 3222-8200. 

Inovação 

Investimentos 

Espaço está carregado de novidades e de itens com preços promocionais

Supermercado do Produtor inaugura novo 
setor de multiutilidades para a população 

Estabelecimento trouxe 
novidade e qualidade 
para os moradores do 

Jardim Tijuca

Fotos: Valentin Manieri

Obras levam 15km de pavimentação para bairro Santa Luzia

Semáforos também 
foram implantados na 
Cônsul Assaf Trad com 
Rua Zulmira Borba

Valentin Manieri

Beatriz Magalhães

A primeira fase de obras 
no bairro Santa Luzia foi con-
cluída e entregue na manhã 
de ontem (31) pela Prefeitura 
de Campo Grande. Durante o 
evento foi anunciada a segunda 
fase, que deve, de acordo com 
Marquinhos Trad (PDS), ser 
concluída em dois meses.  

“A segunda etapa do com-
plexo Nascer já é uma re-
alidade. Vamos receber a 
proposta e se tudo der certo 
estará concluída em 60 dias”, 
afirmou o prefeito durante o 
evento de entrega da Etapa A 
de obras no bairro. 

Nessa etapa foi realizada 
a pavimentação de 12,5 km, 
em 31 ruas e outras duas, São 
Ramão e Dr. Miguel Vieira, 
foram recapeadas. 

O bairro também recebeu 
rede de esgoto, calçadas, si-
nalização de trânsito e um pis-
cinão com uma área de cinco 
mil metros para contenção e 
controle de enchentes, com 
capacidade de receber 24 mi-
lhões de litros d’água. A obra 
totalizou R$ 16 milhões. 

“A espera foi longa, durou 
40 anos. Acreditamos que com 
a pavimentação a economia 
do nosso bairro vai melhorar, 
além é claro de melhorar a co-
modidade e mobilidade. Antes, 
na seca, isso aqui era só a 
poeira, e quando chovia não 
dava nem para passar. Muitas 

mães sofriam com os filhos 
pequenos”, pontua o líder co-
munitário Joilson da Silva.

De acordo com o secre-
tário municipal de Infraes-
trutura e Serviços Públicos, 
Rudi Fiorese, a licitação da 
próxima etapa das obras 
deve sair em setembro.

Infraestrura
Rudi Fiorese pontua ainda 

que obras de pavimentação 
estão sendo executadas em al-
guns pontos de Campo Grande 
e outras já foram autorizadas 
pelo Executivo, com previsão 
de início até o fim do ano.

“Nós temos autorizada 
duas etapas de obras no bairro 
Nova Lima, que já foram au-
torizadas pelo prefeito e que 
faremos a licitação das duas 
etapas juntas, com um inves-
timento de cerca de R$ 60 mi-
lhões. Já iniciamos a primeira 
etapa de obras no bairro Rita 
Vieira e a segunda [etapa] já 
está em processo final de lici-
tação. A expectativa é de que 
deveremos iniciar em breve.”

Sinalização
Para conter o número de 

acidentes, semáforos são im-
plantados no cruzamento da 
Avenida Cônsul Assaf Trad com 
a Rua Zulmira Borba, no bairro 
Nova Lima. De acordo com o 
diretor-presidente da Agetran 
(Agência Municipal de Trans-
porte e Trânsito), Janine de 

Lima Bruno, o investimento foi 
de cerca de R$ 140 mil para a 
sinalização no local. 

Ainda segundo Janine, o pe-
dido de semaforização foi feito 
há um tempo, mas só foi possível 
concluir a implantação agora. 

“É muito importante a si-
nalização nesse cruzamento 
porque fica muito movimen-
tado, principalmente na hora 
de pico. A via tem velocidade 
alta, observamos aqui muitas 
carretas, caminhões, então 
era importante termos esse 
semáforo aqui. É possível 
manter a fluidez mas com 
segurança, esse é o objetivo 
da semaforização. Esse foi um 
pedido feito há muito tempo, 

mas só agora conseguimos 
implantar”, afirma. 

Campo Grande contabi-
liza hoje 560 semáforos ins-
talados e a Agetran ainda 
estuda novas instalações em 
cruzamentos com grande fluxo 
na Capital, mas para isso é 
preciso fazer uma pesquisa de 
fluxo de carros, conferir nú-
mero de acidentes e uma série 
de outros quesitos para ver se 
realmente tem viabilidade e 
necessidade de se implantar 
a sinalização eletrônica. 

“Se colocarmos um sinal 
onde não precisa, vai acabar 
gerando dois problemas. O 
primeiro é o gasto, que gira 
em torno de R$ 100 mil –é 

extremamente caro, então 
vai gastar dinheiro onde não 
precisa; e segundo ponto, o 
semáforo vai cair em desuso 
e com o tempo as pessoas 
vão começar a furar o sinal, 
acabam ficando desatentas, 
aumentando as chances de 
um acidente”, pondera Janine.

Conforme a Agetran, entre 
2020 e 2021, somente ao longo 
da Avenida Cônsul Assaf Trad 
foram registrados 118 aci-
dentes, dos quais 46 tiveram 
vítimas, sendo que três aca-
baram perdendo a vida. Na 
Rua Dona Zulmira Borba, no 
mesmo período foram conta-
bilizados 30 acidentes, sendo 
15 com vítimas e uma morte. 

Michelly Perez 
O trabalho das equipes 

do programa Criança Feliz 
no Estado foi reconhecido 
nacionalmente, durante o Se-
minário Nacional da Primeira 
Infância, em Brasília (DF). 
A coordenadora estadual do 
programa, Alessandra Neri, 
e a multiplicadora estadual 

Alessane França represen-
taram o Estado na cerimônia 
de entrega.

“O Estado de Mato Grosso 
do Sul vem contribuindo nessa 
discussão, trazendo a impor-
tância do atendimento ao pú-
blico das crianças afastadas do 
convívio familiar e também na 
potencialização intersetoriali-

dade do programa, trazendo o 
município de Corumbá, prática 
exitosa de uma pesquisa rea-
lizada por meio do Ministério 
da Cidadania”, explicou a co-
ordenadora estadual.

Desde a implantação do 
programa em MS, foram rea-
lizadas mais de 429 mil visitas 
nos 30 municípios.
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MS tem, em números 
absolutos, 845 mil 
empregados. Desses, 
539 mil estão no setor 
privado, sendo 413 
mil com carteira 
assinada e 126 mil sem 
carteira. Tratando-se 
de empregados no setor 
privado, o número 
variou em 23 mil 
pessoas, ou seja, 4,4% 
em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 
Coincidentemente, 
os números em 
relação ao trimestre 
imediatamente anterior 
foram iguais ao mesmo 
trimestre de 2020. O 
número das pessoas, 
ainda no setor privado, 
sem carteira de trabalho 
assinada foi estimado 
em 126 mil, variando 
em 10 mil pessoas (8,8%) 

em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 
Em relação ao trimestre 
anterior houve aumento 
de 7,4%, isso equivale a 
9 mil pessoas.

Em relação ao setor 
público, analisando 
a variação entre o 2º 
trimestre de 2021 e o 1º 
trimestre de 2021, houve 
aumento de 44,2% entre 
as pessoas com carteira. 
Se comparado com o 
mesmo período do ano 
anterior, o aumento é de 
94,4%. Entre as pessoas 
sem carteira, ainda no 
setor público, houve 
queda de 2,8% comparado 
ao trimestre anterior, 
e entre os militares e 
funcionários públicos 
estatutários houve queda 
de 4,0% comparado ao 
mesmo período.

Mais pessoas no setor público 

PNADMalha

Energia-preços

Para consumidor, estimativa é de elevação de 
6,78% no valor final da fatura de energia

Estado tem 138 mil pessoas desocupadas

Bandeira vermelha 
sobe 50% e conta de 

luz vai aumentar
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Divulgação Semagro

Arthur 
Vasques
Já enfrentou dificul-

dades em chamar seu mo-
torista de aplicativo? Saiba 
que as razões podem estar 
relacionadas à política e 
ao mercado — nacionais 
e externos

Os impactos da crise po-
lítica enfrentada pelo Brasil 
não se restringem apenas 
a debates institucionais ou 
a modificações vistas a longo prazo, mas também interferem 
diretamente na rotina dos cidadãos — até mesmo com o tempo 
de espera do Uber. O contexto de instabilidade provoca reflexos 
no plano internacional, alterando o preço de produtos e ser-
viços, que influenciam nas relações de consumo e na própria 
dinâmica urbana.

Há relatos de brasileiros enfrentando maior dificuldade ao chamar motoristas de 
aplicativo, como o Uber. 

Entende-se que o tempo de aguardo sofre aumento por conta 
da alta da gasolina e do aluguel de veículos. O crescimento dos 
custos leva muitos trabalhadores a questionarem se a receita 
gerada é suficiente para cobrir os gastos cotidianos. Há, dessa 
forma, uma circulação menor de automóveis no perímetro 
urbano.

A razão do encarecimento da gasolina, por sua vez, se dá 
sobretudo pelo câmbio do Brasil, que impulsiona a inflação. A 
insegurança política impede a valorização da moeda e, desse 
modo, o valor do dólar mantém-se alto. Considera-se, além, que 
parte do preço da gasolina é constituído pela compra do produto 
das refinarias. A Petrobras utiliza o sistema de preço de paridade 
de importação (PPI) para estabelecer o valor do combustível, ou 
seja, leva em consideração a variação internacional do barril do 
petróleo, as cotações do dólar, os custos de transporte e mais a 
margem referente a remuneração de riscos. Ademais, é preciso 
ter em conta o preço dos biocombustíveis (como o etanol anidro), 
posto que estão presentes na composição da gasolina, e dos 
tributos estaduais (ICMS) e federais (Cide, PIS e Cofins). Todos 
esses fatores acarretam a alta do combustível.

Cabe, para mais, citar a chamada “crise dos chips”, conse-
quência do aumento da demanda por equipamentos eletrônicos 
e redução da produção industrial, advindos da pandemia da 
COVID-19. A ausência de chips semicondutores no mercado 
origina um contratempo na fabricação de automóveis, elevando 
o custo final. Existe, logo, maior dificuldade na aquisição de 
veículos e demanda por aluguel de carros. 

Tais fatos, aliados à falta de reajuste da tarifa dos aplicativos, 
promovem a elevação do custo de trabalho para os trabalha-
dores. Muitos procuram outro tipo de emprego, reduzindo o 
número de motoristas disponíveis e ocasionando o maior tempo 
de espera.

Advogado, mestrando em Direito e professor universitário.

Rosana Siqueira

Com 138 mil pessoas desocu-
padas, Mato Grosso do Sul tinha 
no segundo trimestre do ano a 
5º menor taxa de desemprego 
do país. No Estado 2,23 milhões 
de pessoas estão em idade de 
trabalhar. Destas, 1,39 milhão 
estavam na força de trabalho, 
sendo que 1,25 milhão estavam 
ocupadas e 138 mil estavam 
desocupadas. Os dados foram 
apresentados na PNAD (Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) Contínua do 2º tri-
mestre de 2021. 

A taxa de desocupação em 
MS foi estimada em 9,9% e 
não apresentou variação esta-
tisticamente significativa em 
relação ao mesmo trimestre 
do ano anterior (11,4%) e, 
também, em relação ao tri-
mestre anterior (10,3%)

Se comparado às outras UFs, 
MS registrou o quinto menor 
valor de taxa de desocupação 
do país. O menor valor foi verifi-
cado em SC (5,8%). Para o maior, 
PE registrou 21,6%. Já a popu-
lação fora da força de trabalho 
– que não estava nem ocupada 
nem desocupada na semana de 
referência – manteve-se estável 
em 839 mil, com a redução de 26 
mil pessoas quando comparada 
com o trimestre de janeiro a 
março de 2021. Ante o mesmo 
trimestre do ano anterior, houve 
redução de 37 mil pessoas.

No Brasil, a taxa de deso-
cupação recuou para 14,1% no 
segundo trimestre deste ano, 
uma redução de 0,6 ponto per-
centual em relação ao primeiro 
trimestre. Apesar da diminuição 
na taxa, o país ainda soma 14,4 
milhões de pessoas na fila em 
busca de um trabalho. 

Estimada em 1,256 milhão de 
pessoas, a população ocupada 
em MS aumentou em 91 mil 

Rendimento Médio Real Habitual de todos os Trabalhos
Estimado em R$ 2.575, não apresentou variação estatisticamente significativa em 
relação ao mesmo trimestre do ano anterior e, também, em relação ao trimestre anterior.
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A MP (medida provisória) 
que cria o novo marco legal 
do transporte ferroviário 
traz pontos que modernizam 
as concessões e podem des-
travar as ferrovias de Mato 
Grosso do Sul.

Publicada pelo governo 
federal ontem (31), a MP 
1.065/21 moderniza a con-
cessão de trechos ferrovi-
ários, concedendo autori-
zação por meio de contrato 
de adesão proposto pela 
própria empresa interes-
sada em operar uma nova 
linha. O prazo do contrato 
de autorização terá duração 
máxima de 99 anos, prorro-
gáveis por igual período.

A medida provisória 
também permite a autori-
zação para a exploração 
de trechos sem operação, 
devolvidos, desativados ou 
ociosos. Nesse caso, será 
feito um chamamento pú-
blico pelo Ministério da In-
fraestrutura para a escolha 
dos operadores.

Os dois pontos da MP 
abrangem ferrovias de Mato 

Grosso do Sul, podendo 
destravar a Ferroeste, no 
trecho de Maracaju a Pa-
ranaguá, e a Malha Oeste, 
de Mairinque (SP) até Co-
rumbá. Dois pontos funda-
mentais para a logística 
estadual.

Coordenador de Logís-
tica da Semagro (Secre-
taria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fa-
miliar), Lúcio Lagemman 
explica que outro benefício 
da MP é poder separar a 
concessão por trecho e 
agregar mais investidores 
para aumentar a produção.

“MS está amplamente 
contemplado com a MP, 
principalmente por poder 
destravar de forma mais 
rápida e efetiva trechos im-
portantes. A Ferroeste tem 
um trecho de Dourados a 
Maracaju ainda sem con-
cessão, que pode ser pe-
dido, e a Malha Oeste se 
enquadra em ferrovias em 
processo de devolução”, 
afirma Lúcio.

JULIO WIZIACK E THIAGO RESENDE
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) 

A Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) anunciou 
ontem (31) a criação de uma 
nova bandeira tarifária para 
fazer frente ao aumento dos 
custos decorrente do agrava-
mento da crise hídrica. Cha-
mada de “Escassez Hídrica”, a 
nova bandeira custará R$ 14,20 
a cada 100 kWh (quilowatt-
-hora) e vigora a partir de hoje 
(1°) até abril de 2022.

Segundo a agência, a nova 
bandeira vai gerar uma alta 
de 6,78% na conta de luz. Ci-
dadãos de baixa renda be-
neficiados pela Tarifa Social 
não serão afetados pelas novas 
regras da bandeira tarifária, 
sendo mantido o valor atual. 
Com a maior crise hídrica dos 
últimos 91 anos, as hidrelé-
tricas perderam espaço na 
oferta, enquanto o governo se 
viu obrigado a acionar térmicas 
-fonte mais cara, cujo custo é 
repassado ao consumidor.

As bandeiras – verde, ama-
rela e vermelha – constam da 
conta de luz e servem para 
indicar a necessidade de se 
reduzir o consumo. Caso con-
trário, o cliente paga mais.

O novo valor se deve aos 
custos de importação de 

energia e acionamento de 
usinas termelétricas, que já 
produzem a mais de R$ 2.000 
o MWh (megawatt-hora). No 
período de setembro a no-
vembro, o total desses custos 
será de R$ 13,2 bilhões, va-
lores que precisam ser re-
passados para a tarifa.

Com a nova bandeira, o go-
verno evitou reajustar em cerca 
de 50% a bandeira vermelha 
nível 2, que passaria de R$ 9,49 
para cerca de R$ 14 durante 
esse período. Sem o reajuste, 
Jair Bolsonaro evita desgaste 
em sua popularidade.

Assessores do Palácio do 
Planalto avaliam que a adoção 
de um racionamento no mo-
mento prejudicaria ainda mais 
Jair Bolsonaro em sua cam-
panha pela reeleição. O pre-
sidente vê sua popularidade 
despencar diante de medidas 
contra a pandemia e da degra-
dação do cenário econômico.

Racionamento
O risco de um racionamento 

de energia no país, por conta da 
crise hídrica que afeta o nível 
dos principais reservatórios 
das hidrelétricas aumentou de 
5% para 10%, segundo proje-
ções da equipe de macroeco-
nomia do Itaú Unibanco.

A crise hídrica, com chuvas 

abaixo da média 
desde abril, tem le-
vado o país a um cenário pre-
ocupante, o que aumenta os 
temores de um racionamento, 
lembra Mario Mesquita, econo-
mista-chefe do banco.

Isso fez com que o Itaú 
aumentasse as projeções para 
um risco de racionamento e, 
mesmo que a crise não escale 
para esse patamar, não é pos-
sível descartar que algumas 
regiões tenham períodos de 
escassez generalizada.

Para a presidente do 
Concen-MS, (Conselho de Con-
sumidores de Energia da Ener-
gisa),  Rosimeire dos Santos, 
a medida é fundamental, para 
que não ocorra um apagão 
energético. “Caso isso ocorra, 
seria um desastre para nossa 
economia quem está sendo as-
solada. Portanto, eu sempre 
digo que é melhor pagar caro 
e ter aquele serviço essencial, 
que no caso é a energia elé-
trica, do que não tê-la”, avaliou. 

Redução do ICMS
O governador Reinaldo 

Azambuja (PSDB) sancionou, 
na semana passada, o pro-
jeto de lei que reduz o ICMS 
incidente na conta de energia 
elétrica para zerar o impacto 
na bandeira vermelha. Pelos 

cálculos da Secretaria de Es-
tado de Fazenda (Sefaz), o im-
pacto na arrecadação mensal 
do Estado será de uma redução 
de R$ 18,4 milhões.

Conforme o texto, a co-
brança do ICMS será redu-
zida em dois pontos percen-
tuais quando o Brasil estiver 
no bandeiramento vermelho, 
considerado o mais caro para 
a produção de energia elétrica. 

Nesse cenário mais agres-
sivo para a produção de 
energia, a cobrança reduzida 
do ICMS será da seguinte 
forma: de 17% para 15% para 
comerciantes, industriais, 
produtores e residenciais cujo 
consumo seja de 1 a 200 qui-
lowatts/hora (kWh); de 20% 
para 18% para consumidores 
cujo consumo mensal seja de 
201 a 500 kWh; e de 25% para 
23% para consumidores cujo 
consumo mensal seja acima de 
501 kW. O impacto da redução 
da alíquota do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços) incidente sobre 
a bandeira vermelha da energia 
elétrica de Mato Grosso do Sul 
pode representar uma redução 
de 0,03 por kWh nas contas de 
energia elétrica. (Colaborou 
Flávio Veras, redação)

pessoas (7,8%) em relação ao 
mesmo período do ano ante-
rior. Entretanto, em relação ao 
trimestre anterior, não houve 
variação estatisticamente sig-
nificativa.

Foi estimado em 56,3% o nível 
de ocupação em Mato Grosso 
do Sul, representando uma va-
riação de 1,4 p.p. em relação 
ao trimestre anterior (54,9%). 
Quando comparado o mesmo 
trimestre do ano passado, a 
variação foi ainda maior, com 
um aumento de 3,1 p.p. (53,2%).

Informalidade se mantém estável em MS
A taxa de informalidade de 

MS para o quarto trimestre 
ficou em 38,5% da população 
ocupada. No trimestre anterior 
o valor registrado foi de 36%. 
Em números absolutos são 483 
mil trabalhadores nesta situ-
ação, sendo que no primeiro 
trimestre eram 461 mil. A taxa 
de informalidade no Brasil ficou 
em 40,6%. Entre as unidades da 
Federação, o Estado tem a 7º 
menor taxa de informalidade. 

Reativação da malha 
ferroviária é buscada 
pelo governo para 
melhorar logística

MP que cria o marco legal pode 
destravar a ferrovia em MS
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Dourados

Prorrogado

Reajuste

Cálculo do índice levou em conta estimativa de inflação defasada

Microempreendedores individuais terão até
o dia 30 para renegociação dos débitos

Azambuja lança 2ª etapa
de fábrica de R$ 2 bilhões

Governo estima 
salário-mínimo
 de R$ 1.169 

no próximo ano

Thiago Resende e Bernardo Caram
Folhapress 

O governo prevê que o sa-
lário-mínimo subirá para R$ 
1.169 a partir de janeiro de 
2022. Hoje, o piso salarial é de 
R$ 1.100 por mês.

O valor, porém, tende a ser 
elevado nos próximos meses, 
pois, para calcular o aumento, a 
equipe econômica usou uma es-
timativa de inflação defasada.

A conta do reajuste consi-
dera que a inflação (medida 
pelo INPC) será de 6,2% até 
dezembro. No entanto, as pro-
jeções do mercado já apontam 
para uma inflação acima de 7%.

A nova estimativa para o 
salário mínimo foi incluída 
na proposta de Orçamento de 
2022, enviada ao Congresso 
nessa terça-feira (31).

O projeto orçamentário foi 
elaborado num cenário que é 
considerado por economistas 
como irreal.

Para a elaboração das contas 
do ano que vem, a equipe econô-
mica optou por manter as pro-
jeções econômicas divulgadas 
em julho. No entanto, diante 
das oscilações do mercado nas 
últimas semanas, as previsões 
para os indicadores tiveram 
mudanças significativas.

No caso do INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor), que baliza o reajuste 
do salário-mínimo – também 
é usado em acordos e nego-
ciações coletivas de trabalho 
–, a previsão do Ministério 
da Economia apresentada em 
julho considera uma alta de 
6,2% no ano, ao passo que 
o mercado e também inte-
grantes do governo esperam 
um crescimento mais forte.

Em agosto, o secretário es-
pecial do Tesouro e Orçamento 
do Ministério da Economia, 
Bruno Funchal, apresentou 
um cenário de inflação mais 
forte e disse que as estima-

tivas do mercado já apontam 
para um patamar de 7,2% para 
o INPC no ano.

O Ibre FGV (Instituto Brasi-
leiro de Economia, da Fundação 
Getulio Vargas) estima que o 
índice encerrará o ano em 8%.

A Constituição determina 
que o salário mínimo deve ga-
rantir a manutenção do poder 
de compra do trabalhador. Por 
isso, o valor tem de ser corri-
gido pela inflação.

Para 2021, o governo anun-
ciou o aumento para R$ 1.100, 
considerando uma projeção do 
comportamento dos preços no 
fim do ano passado. Só que a 
inflação, medida pelo INPC (e 
divulgado pelo IBGE), foi mais 
acelerada.

Por isso o governo precisa 
ainda conceder um aumento 
adicional de aproximada-
mente R$ 2 no piso salarial.

O governo ainda não contabi-
lizou esse reajuste retroativo de 
R$ 2 no salário-mínimo ao cons-

truir o projeto de orçamento 
do próximo ano. No entanto, 
essa mudança no valor também 
deverá ser feita até dezembro.

Isso deve causar uma 
pressão ainda maior no or-
çamento de 2022. Em abril, 
quando o governo apresentou 
a LDO (lei que dá as bases 
para que o orçamento seja 
elaborado), a projeção era que 
o salário-mínimo iria para R$ 
1.147, mas o valor precisou ser 
corrigido por causa da acele-
ração da inflação.

Segundo dados do governo, 
a cada aumento de 0,1 ponto 
percentual no INPC, há uma 
expansão de R$ 771,9 milhões 
nas despesas públicas.

Gastos do governo, como 
aposentadorias, pensões 
e seguro-desemprego, são 
atrelados ao valor do salário-
-mínimo. Se o valor do piso 
sobe, os recursos necessários 
para bancar essas despesas 
também precisam subir.

A pedido do Sebrae e de 
outras instituições, o governo 
federal resolveu ampliar o 
prazo para a regularização 
dos microempreendedores in-
dividuais (MEI) que estão com 
débitos com a Receita Federal. 
Esses donos de pequenos ne-
gócios terão, a partir de agora, 
até o dia 30 setembro para 
quitarem ou parcelarem suas 
dívidas com o Fisco. A decisão 
foi tomada após realização de 
reunião entre representantes 
do Sebrae e do Ministério da 
Economia e o envio de uma 
carta para o ministro Paulo 
Guedes com cópia para o 
procurador-geral da Fazenda 
Nacional, Ricardo Soriano de 
Alencar, e para o secretário 
especial da Receita Federal 
do Brasil, José Barroso Tostes 
Neto, formalizando solicitação.

O gerente de políticas pú-
blicas do Sebrae, Silas San-
tiago, comenta que a insti-

tuição comemorou a decisão 
do governo federal, mas que 
ela ainda não atende às ne-
cessidades desse segmento, 
que tem tido uma grande im-
portância no combate ao de-
semprego e na retomada da 
economia. “O Sebrae ainda 
acha que não é o momento de 
inscrever os microempreen-
dedores na dívida ativa. Nós 
comentamos, na carta que 
enviamos ao ministro da Eco-
nomia, sobre a necessidade 
de ampliação do prazo e sobre 
a nossa discordância quanto 
à forma como os MEI foram 
comunicados”, pontua.

Para comunicar os micro-
empreendedores individuais 
a Receita Federal utilizou o 
domicílio tributário eletrô-
nico do Simples Nacional, que 
não é acessado pelos MEI. 
“Nós agradecemos pela com-
preensão do governo, que foi 
fruto de um trabalho árduo 

do Sebrae, mas ainda vamos 
continuar lutando para que a 
inscrição não ocorra e que, se 
for acontecer, que haja uma 
intimação no endereço do em-
preendedor, complementou 
Silas Santiago.

MEI
Além da ampliação do 

prazo, a Receita Federal ainda 
estabeleceu novas regras para 
inclusão dos MEI na dívida 
ativa. Quem tiver débito rela-
tivo à competência de 2016 e 
não efetuar o pagamento ou 
parcelamento neste ano terá 
as dívidas enviadas à Pro-
curadoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) a partir de 
outubro. Os microempreende-
dores que possuem dívidas de 
2017 ou anos posteriores e já 
possuem algum parcelamento 
em 2021 (referente à com-
petência de 2016) não terão 
os débitos inscritos na dívida 

ativa neste momento.
As pendências podem ser 

quitadas ou renegociadas na 
página do portal do empreen-
dedor (gov.br) ou no portal do 
Simples Nacional. De acordo 
com dados da Receita Federal, 
existem mais de 4,4 milhões 
de empreendedores inadim-
plentes, o que representa cerca 
de 1/3 do total de inscritos. So-
mente em junho deste ano, me-
tade dos 12,4 milhões de MEI 
deixaram de pagar as contas 
dentro do prazo. Atualmente, 
o valor aproximado de dívidas 
dos MEI inadimplentes é de R$ 
5,5 bilhões. Deste montante, 
cerca de R$ 4,5 bilhões cor-
respondem às dívidas de 1,8 
milhão de MEI, que estão pas-
síveis de inscrição na Dívida 
Ativa da União. Os MEI que 
não realizarem a negociação 
estão sujeitos a perder sua ins-
crição no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ).

O governador Reinaldo 
Azambuja lançou, na manhã 
de ontem (31), a segunda 
fase de obras da Inpasa 
Agroindustrial, unidade de 
Dourados. Com investimento 
privado de R$ 2 bilhões, esta 
é considerada a maior e mais 
diversificada planta da em-
presa que tem cinco uni-
dades, sendo três no Brasil 
e duas no Paraguai.

Durante o lançamento 
Reinaldo Azambuja des-
tacou o ambiente favorável 
para que empresas pri-
vadas se instalem em Mato 
Grosso do Sul. “Uma em-
presa, quando escolhe um 
local para se instalar, olha 
segurança jurídica, leis e 
marcos regulatórios, a di-
nâmica da equipe. É muito 
importante você conversar 
e dar confiança ao empre-
sário e acho que tudo isso 
é um ambiente realmente 
importante que foi criado em 
Mato Grosso do Sul. Temos 
um bom marco regulatório 
que são as nossas leis, os 
decretos e termos de acordo 
o que dão segurança de com-
petitividade às empresas 
e todo mundo ganha com 
isso”, afirmou o governador.

A instalação da indús-
tria pertence à estratégia 
de desenvolvimento do Es-
tado, com diversificação da 
matriz econômica, conforme 
complementa o secretário de 
Meio Ambiente e Produção 
(Semagro), Jaime Verruck. 
“Esse projeto começa um pou-
quinho lá em 2015, quando 

nós fizemos um planejamento 
para o desenvolvimento in-
dustrial no Estado. Lá, co-
locamos algumas condicio-
nantes que eram a agregação 
de valor aos nossos produtos 
e diversificação da nossa 
base industrial. Começamos 
a tratar a estratégia de desen-
volvimento industrial de Mato 
Grosso do Sul e sempre com 
uma referência muito forte: a 
geração de emprego. E assim 
começamos a trabalhar. Pro-
curamos criar um ambiente 
de negócios para o setor pri-
vado e o resultado nós vemos 
aqui”, afirmou.

Para o vice-presidente da 
Inpasa Agroindustrial, Ra-
fael Ranzolin, a parceria e 
a abertura proporcionadas 
pelo governo do Estado foram 
fundamentais para que a in-
dústria fosse instalada. “O go-
verno nos deu uma abertura 
muito grande buscando uma 
política de incentivo em todos 
os produtos que a cadeia 
gera. Então, isso nos deixou 
muito confortáveis para ini-
ciarmos a primeira fase de 
investimentos e agora a gente 
vai lançar a segunda fase e 
será a nossa maior planta, a 
mais diversificada e os inves-
timentos vão passar dos R$ 
2 bilhões, vamos processar 
praticamente 20% do milho 
produzido no Estado”, disse.

Geração de empregos
Com o canteiro de obras, 

a empresa gera 1.500 em-
pregos diretos e estima-se 
mais de 3 mil indiretos. 

Governador esteve 
ontem conhecendo 

obras da Inpasa 
em Dourados
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DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,168 R$ 5,169               -0,4813
Turismo R$ 5,183 R$ 5,333       -0,3736
Euro R$ 6,109 R$ 6,11                 -0,2937
Libra Esterlina R$ 7,112 R$ 7,115       -0,4477

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 298,82
IBOVESPA (SP): 118.781,03 −958,93 (0,80%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  310,85
@Vaca Gorda (rastreada) R$  294,50
Frango Congelado  R$      7,97 
Frango Resfriado  R$      8,00
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,30
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  160,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    85,00
*Atualizado: 30/08

Cotações

Poupança 

01/09         0,1159
02/09              0,1590
03/09              0,1590
04/09              0,1590
05/09              0,1590
06/09              0,1590
07/09             0,1590
08/09              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
01/09            0,5000
02/09            0,5000
03/09            0,5000
04/09            0,5000
05/09            0,5000
06/09            0,5000
07/09            0,5000
08/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 24° 38º

São Paulo                  13º 24°

Brasília 17º 27º

Rio de Janeiro 18º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    20°   34°
Dourados      16°    34°
Corumbá                  26°              36°
Maracaju                 16°             34°
Ponta Porã                15°              31°
Três Lagoas               19°   34°
Mundo Novo              17°    34°

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.: 16% máx.: 42%

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              

Setembro de 2021

Quina

2 3  2 6  3 3  7 3  7 9
(Nº5646)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                   0                                  0,00
QUADRA                   186                                     3.378,16
TERNO                     5.702                                                   165,70
DUQUE               138.587                                                             3,74

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 5.600.000,00

(SORTEIO REALIZADO 30/08/2021)             (Concurso nº5645)
Quina

2 8   3 3   4 0   7 4   7 9

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

15  17  23  29  31  34

03  23  29  32  36  47

(Nº 2268)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

04 10 18 25 61 63 68

MIXTO/MTTime do 

(Nº1683)Timemania

LOTERIAS

(Nº501)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Março
0 3  1 3  1 8  2 0  2 3  2 4  3 0

Rateio

Lotomania (Nº2209)

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



Luciano Shakihama

A canoagem em Tóquio 
abre seus trabalhos nesta 
quarta-feira (1º), e dois sul-
-mato-grossenses  buscam 
vagas para as semifinais nas 
provas a serem realizadas no 
canal de Sea Forest Waterway, 
a 15 km da capital japonesa.                                                 

Fernando Rufino, o “Co-
wboy de Aço”, disputa sua pri-
meira Paralimpíada. O atleta 
nascido em Itaquiraí – a 405 
km de Campo Grande – ficou 
de fora da Rio 2016, após 
exames detectarem um pro-
blema cardíaco. 

Mais um obstáculo domado 
entre tantos outros para 
quem desejava ser cowboy 
de rodeio, mas teve de se 
reinventar após ser atrope-
lado por um ônibus e perder 
parcialmente o movimento 
das pernas. Dali em diante, 
ingressou na canoagem.

O brasileiro chega como um 
dos favoritos ao pódio. Antes 
do desembarque no Japão, Ru-
fino falou com à reportagem 
do jornal O Estado. Suas 
provas serão nas categorias 
KL2 e VL2 200m. 

“Estou indo para Tóquio 
em plena forma física, acre-
dito sim, em pódio. Estou 

indo confiante. A meta é essa. 
Treinei para pódio. A gente 
vai para trazer medalha, sim”, 
disse o “peão”, em entre-
vista feita no último dia 11. 
“Estar em uma paralimpíada, 
com certeza é a realização de 
um sonho. Disputar o maior 
evento esportivo do planeta, 
estar entre os melhores do 
mundo disputando uma me-

dalha olímpica”, acrescenta o 
paracanoísta de 36 anos. 

A favor dos brasileiros 
como ele está o fato de já co-
nhecer o palco das remadas 
de Tóquio 2020. Há dois anos, 
cinco atletas, entre eles Rufino 
e Debora Raiza Benevides, 
disputaram um evento-teste 
em Sea Forest Waterway.   “As 
condições da raia não são 
muito similares ao que temos 
no Brasil, ela é mais leve pois 
é água salgada do mar. Será 
importante para os atletas 

sentirem um pouco o local”, 
falou na ocasião o diretor-
-geral da CBC a (Confederação 
Brasileira de Canoagem)  e 
supervisor da Paracanoagem, 
Leonardo Maiola.

Questionado se o adia-
mento em um ano dos Jogos 
ajudou ou atrapalhou, Rufino 
disse que foi muito ruim para 
a carreira. “Eu estava prepa-

rado para ser em 2020. Fiquei 
muito triste com amigos que 
perdi durante esse tempo. Não 
cheguei a perder ninguém da 
família, mas (perdi) amigos 
que considerava, que eu 
amava”, relembra. “Não gostei 
do adiamento, não queria que 
tivesse a pandemia, isso era o 
certo”, acrescenta. 

Mesmo no período mais 
crítico da pandemia até 
agora, um dos destaques da 
canoagem paralímpica na-
cional buscou se manter em 

forma. “Em Itaquiraí, remava 
lá, onde eu moro, da onde eu 
sou, remando no Rio ‘Para-
nazão’ Depois eu vim para 
o Centro de Treinamento, 
na Ilha Comprida, em São 
Paulo”, falou o “peão”.

Visibilidade e apoio
Para Rufino, a vitrina aos 

paratletas em Tóquio será 
mais chamativa do que a ob-
tida na Rio 2016. “Vai ter uma 
visibilidade muito maior, por 
causa de que, hoje, as redes 
sociais nos favorecem muito. 
O paradesporto está ganhando 
cada vez mais espaço, mais 
representatividade diante das 
conquistas dos atletas, ga-
nhando seu espaço na mídia, 
reconhecimento com as pes-
soas”, observou o brasileiro 
à reportagem. “A gente está 
cada vez mais motivado para 
levar o esporte a todas as pes-
soas”, completou.

O sul-mato-grossense apro-
veitou para citar o apoio dado 
a ele pela Fundesporte (Fun-
dação de Desporto e Lazer de 
Mato Grosso do Sul).  Segundo 
ele, a fundação ajuda na aqui-
sição de material esportivo, 
como embarcações, e remo, 
além de uma bolsa estadual, 
de aproximadamente R$ 1.200. 
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Na canoagem, Fernando Rufino inicia busca pelo pódio, e no 
feminino, Debora Benevides disputa sua segunda paralimpíada

Debora Raiza Benevides  
em treino da canoagem 
em Hamamatsu, durante 
aclimatação antes dos Jogos 
de Tóquio, em 17 de agosto

Fernando Rufino em treino da 
canoagem no Lago Sanaruko, 
em Hamamatsu, para 
aclimatação antes dos Jogos 
de Tóquio, em 17 de agosto 
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20h30 – KL2 200m – Masculino – Classificatórias
20h40 – VL2 200m – Feminino - Classificatórias
22h10 – VL2 200m – Masculino - Classificatórias

20h44 – VL2 200m – Feminino - Semifinal
20h58 – KL2 200m – Masculino - Semifinal
22h18 – KL2 200m – Masculino - Final 
22h02 – VL2 200m – Feminino

19h58 – VL2 200m – Masculino - Semifinais
21h12 – VL2 200m – Masculino - Finais

Debora
Benevides

Ficha técnica
Nascimento: 16/9/1995, 
Campo Grande (MS) 
Altura: 1,56m
Classe: KL2
Principais conquistas: ouro 
no caiaque e na canoa 
no  Pan-Americano 2018 no 
Canadá; prata na canoa no 
Mundial da República Tcheca 
2017; prata na canoa no 
Mundial da Alemanha 2016; 
bronze na canoa no Mundial 
de Milão 2015.

Fonte: : CPB e CBCa

Fernando 
Rufino

Ficha técnica
Nascimento: 22/5/1985, 
Itaquiraí (MS) 
Altura: 1,85m
Classes: KL2 e VL2
Principais conquistas: ouro 
no caiaque e na canoa no 
Pan-Americano 2018 no 
Canadá; bronze no caiaque 
e prata na canoa no 
Mundial em Portugal 2018; 
bronze no caiaque 
no Mundial de Milão 
(Itália) 2015.

Fonte: CPB e CBCa

Quarta
Programação das remadas

1/9

2/9

3/9

Quinta

Sexta

Fonte: GE e Reportagem

Mais sobre a 
canoagem paralímpica
Na classificação funcional, os 
competidores são divididos 
em grupos de acordo com 
o grau de movimentação 
dos membros inferiores, 

superiores e do tronco. As 
classes KL são para atletas 
que competem utilizando o 
caiaque, ao passo que a VL 

é a classe destinada aos que 
usam a embarcação Va’a.

KL1 - Usa somente os braços 
na remada.

KL2 - Usa tronco e braços 
na remada.

KL3 - Usa braços, tronco e 
pernas na remada.

Fonte: CPB

a

Do
Paranazão

Tóquio

fala a campo-grandense

Só de estar lá 
é uma honra,

Diferente de Rufino, 
a campo-grandense De-
bora Raiza Benevides 
foi econômica em suas 
expectativas para Tó-
quio 2020. “Acredito 
que só de estar lá, nas 
Olimpíadas, é muito im-
portante, competir com 
as melhores do mundo 
é uma grande honra 
para mim”, respondeu 
à reportagem, no último 
dia 12. 

Sem entrar em de-
talhes e, diferente de 
Rufino, a paratleta de 
26 anos disse que o 
adiamento dos Jogos a 
ajudou bastante. “No pe-
ríodo mais crítico da pan-
demia, fui focando, pro-
curando me adaptar, e 
fui recuperando o tempo 
perdido”, acrescentou a 
campo-grandense, que 
vai para a sua segunda 
participação paralím-
pica.  A brasileira mora e 
treina em São Bernardo 
do Campo-SP.

Segundo a brasileira, 
a visibilidade a ser pro-
porcionada nos Jogos 

Paralímpicos do Japão 
será do mesmo tamanho 
do megaevento realizado 
no Brasil. “Acredito que 
será igual à Rio 2016”, 
afirmou  a paratleta, que 
competirá na categoria 
VL2. 

A atleta tem má-
-formação nos membros 
inferiores, que causa 
atrofia nas pernas. Ela 
iniciou no atletismo aos 
15 anos, porém, alguns 
anos depois, viu que seu 
futuro era na água, com 
a canoagem.

Sete brasileiros no total
Na canoagem, o país 

terá mais cinco repre-
sentantes: Adriana 
Gomes de Azevedo 
(KL1), Caio Ribeiro de 
Carvalho (KL3 e VL3), 
Giovane Vieira de Paula 
(KL3 e VL3), Luis Carlos 
Cardoso da Silva (KL1 
e VL2) e Mari Christina 
Santilli (KL3).

Nos Jogos de 2016, o 
carioca Caio Ribeiro de 
Carvalho conquistou o 
bronze para o Brasil.

Estou indo para 
Tòquio em plena 
forma física
Fernando Rufino, paratleta da canoagem
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Mais atletismo

Pontos importantes

Viés de alta

Sul-mato-grossense projeta maratona dura para 
voltar ao pódio pela terceira vez na capital japonesa

O sul-mato-grossense 
Fabricio Ferreira foi 
eliminado na fase inicial 
dos 400m rasos, classe T12 
(atletas com deficiência 
visual). Ao lado do guia 
Jackson Cesar da Silva, 
ele marcou o tempo de 
52s42, na manhã dessa 
terça-feira (31).

Segundo o site 

Torcedores, foi sua melhor 
marca na temporada, mas 
insuficiente para lhe dar a 
vaga na final. Ele acabou 
em terceiro em sua bateria e 
em sétimo na classificação 
geral. Na classe T12, os 
atletas com deficiência 
visual grave podem optar 
pela assistência de guias. 
Fabricio, no entanto, foi o 

único dos participantes que 
correu acompanhado.

Com esse resultado, 
Fabricio Ferreira encerrou 
sua participação nas 
competições de  atletismo 
das Paralimpíadas de 
Tóquio. Aos 23 anos, o atleta 
nascido em Naviraí já 
havia ficado em oitavo nos 
100m rasos. (Com LS)

Naviraiense encerra participação sem chegar às finais

Do CPB

O sétimo dia de competi-
ções dos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio foi especial para o 
Brasil. Além da centésima me-
dalha de ouro na história da 
competição com o sul-mato-
-grossense Yeltsin Jacques, 
do atletismo, na prova dos 
1.500m (classe T11), Carol 
Santiago fez bonito e também 
ficou com o ouro nos 100m 
livre (classe S12). 

Assim, a delegação brasi-
leira chegou a 14 medalhas 
douradas no Japão e igualou 
a marca obtida no Rio de Ja-
neiro, em 2016. O país agora 
corre atrás do recorde es-
tabelecido em Londres, em 
2012 – 21 ouros. A Paralim-
píada terá disputa por meda-
lhas até o sábado (4).

Depois de passar um dia 
em branco, sem medalhas, 
a natação voltou com força 
total ontem (31), no Centro 
Aquático de Tóquio. A per-
nambucana Carol Santiago 
conquistou mais um ouro nos 
Jogos Paralímpicos ao subir 
no lugar mais alto do pódio 
após vencer os 100m livre da 
classe S12 (para atletas com 
baixa visão). 

Carol, que já havia conquis-
tado o bronze nos 100m costas 
e o ouro nos 50m livre, ganhou 
os 100m livre com o tempo de 
59s01, seguida por Daria Pika-
lova, do Comitê Paralímpico da 
Rússia (59s13), e pela britânica 
Hannah Russel (1min25s). Lu-
cilene Souza fechou a final em 
sexto lugar (1min02s42).

Na sequência, Gabriel Ban-

O Brasil teve duas atletas 
desclassificadas e acabou 
sem medalhas nos 100 m 
rasos da classe T11 (atletas 
com deficiência visual). Je-
rusa Geber dos Santos, uma 
das favoritas, arrebentou a 
fita que a ligava ao guia Ga-
briel dos Santos e ficou fora. 
Os dois pararam na pista 
ainda nos metros iniciais. Re-
cordista mundial da prova, a 
brasileira chorou muito com 
a eliminação.

Thalita Simplicio concluiu 
a prova em terceiro, com o 
tempo de 12s18. A arbitragem, 
porém, alegou que os dois sol-
taram a fita antes da chegada. 
Na classe T11, as atletas são 
totalmente cegas, correm com 
vendas e a presença do guia é 
obrigatória até cruzar a linha 
de chegada. 

A medalha de ouro ficou 
com a venezuelana Linda 
Perez Lopez, com 12s05. Foi 
seu melhor tempo da vida, 
mas longe do recorde de 
Jerusa, 11s85. A prata foi 
para a chinesa Cuiqing Liu, 
com 12s15.

Prata e bronze
No lançamento de dardo 

F56 (atletas cadeirantes), a 
baiana Raissa Rocha lançou 
o dardo a 24,39m, atrás so-
mente 11 cm da iraniana Ha-
shemiyeh Moavi Motaghian, 
que quebrou o recorde mun-
dial da prova com um lança-
mento de 24,50m. O bronze 
ficou com Diana Dadzite, da 
Letônia (24,22m).

A última medalha do dia 
veio com Jardênia Barbosa da 
Silva, 16 anos, que foi bronze 
na final dos 400m T20, ao 
cravar 57s43. O ouro ficou 
com a americana Breanna 
Clark (55s18) e a prata foi 
da ucraniana Yuliiia Shuliar 
(56s18). (Do CPB)

O Brasil goleou a Turquia 
por 9 a 4, na manhã dessa terça-
-feira ( 31), pelas quartas de final 
do goalball masculino. Com o 
resultado, o time avançou para 
as semifinais e agora reencontra 
a Lituânia, atual campeã para-
límpica, amanhã (2), às 4h45 
(de MS).  Apesar da vitória ar-
rasadora dos brasileiros por 11 
a 2, logo na estreia em Tóquio, 
o histórico entre as duas sele-
ções é de resultados apertados. 
No feminino, O Brasil encara 
a China, no mesmo dia, pelas 
quartas de final do torneio. No 
Futebol de 5, o Brasil encerrou 
a sua participação na primeira 

fase da modalidade com outra 
goleada: 4 a 0 sobre a França – 
dois gols de Nonato, que chegou 
aos cinco gols na competição, e 
dois de Jardiel. 

Nos três jogos realizados até 
aqui, a seleção já marcou 11 
gols e ainda não sofreu ne-
nhum. Agora, a equipe encara o 
Marrocos, na sexta-feira (3), às 
6h30. Já a final será no sábado 
(4), às 4h30. No vôlei sentado, foi 
no sufoco, mas a Seleção Brasi-
leira Masculina de Vôlei Sentado 
avançou para as semifinais dos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio. 
Após estrear na competição 
com uma vitória por 3 sets a 1 

contra a China, a equipe sofreu 
duas derrotas consecutivas (Irã 
e Alemanha) e conseguiu a clas-
sificação graças a uma vitória do 
Irã sobre a China por 3 sets a 0. 

Na madrugada dessa terça-
-feira (31), o time perdeu para os 
alemães por 3 sets a 1 (parciais 
23/25, 25/22, 19/25 e 25/18), em 
1h38min de partida. O maior 
pontuador brasileiro no jogo 
foi Giba, que anotou 17 pontos 
– sendo 15 de ataque, um de 
bloqueio e um de saque. 

No feminino, o Brasil faz a 
sua última partida na primeira 
fase do Grupo A hoje (1º), contra 
a Itália, às 21h. (Do CPB)

Ele quer maisEle quer mais
Jhefferson Gamarra

Yeltsin Jacques voltou a subir 
no lugar mais alto do pódio na 
Paralimpíada de Tóquio. Na 
noite da segunda-feira (30), o 
campo-grandense venceu os 
1.500 metros na classe T11, para 
pessoas com deficiência visual, 
com o tempo de 3min57s60, e, 
além bater o recorde mundial 
da prova, conquistou a centé-
sima medalha brasileira em 
jogos paralímpicos.

O velocista já havia subido 
ao topo do pódio nos 5.000 
metros T11, com uma chegada 
espetacular. Dessa vez, o atleta 
sensação dos jogos de Tóquio li-
derou de ponta a ponta, abrindo 
grande vantagem e dominando 
totalmente a disputa.

Yelstin terminou a prova 
com quase oito segundos de 
vantagem sobre o segundo 
colocado, o japonês Shinya 
Wada, que fechou a prova 
em 4min05s27. O bronze ficou 
com Fedor Rudarov, do Comitê 
Paralímpico Russo, que cravou 
4min05s55. 

Antes de seguir para a 
pista, o atleta foi avisado 
sobre a possibilidade de per-
petuar seu nome na história 
dos jogos ao conquistar a cen-
tésima medalha brasileira em 
paralimpíadas. “Isso deu uma 
motivação a mais. Queria essa 
conquista por dois motivos. 
Para subir o Brasil no quadro 
de medalhas e construir essa 
história. Tenho de agradecer 
minha esposa por aguentar 
nós, minha família por estar 

Seleções obtêm vitórias nos esportes coletivos

Brasil vai superar quantidade 
de campeões da última edição

deira caiu na água e conquistou 
mais uma medalha para o 
Brasil. Depois de levar o ouro 
nos 100m borboleta, a prata nos 
200m livre e o bronze no reveza-
mento 4x100m misto, o paulista 
ficou com a prata nos 200m 
medley SM14 (para atletas com 
deficiência intelectual). Com o 
tempo de 2min09s56, o atleta foi 
superado pelo britânico Reece 
Dunn, que bateu o recorde mun-
dial da prova (2min08s02). O 
ucraniano Vasyl Krainyk com-
pletou o pódio ao conquistar o 
bronze (2min09s92).

Recordes
Vale lembrar que tanto Ga-

briel como Carol quebraram 
recordes paralímpicos em 
Tóquio. O paulista conseguiu 
o feito ao terminar os 100m 
borboleta em 54s76, ao passo 
que a pernambucana bateu a 
marca dos 50m livre em duas 
oportunidades: 26s87 nas eli-
minatórias e 26s82 na final.

Mariana Gesteira trouxe 
mais uma medalha para o 
Brasil na natação. A carioca 
conquistou o bronze nos 100m 
livre da classe S9, com o tempo 
de 1min03s39, apenas três cen-
tésimos na frente da britânica 
Toni Shaw, quarta colocada 
com 1min03s42. O ouro foi para 
a neo-zelandesa Sophie Pascoe 
(1min02s37) e a prata para 
Sarai Gascon (1min02s77).

Na última prova da natação 
do dia, o Brasil conquistou 
mais uma medalha: prata no 
revezamento 4x100m livre. 
Com um time formado por 
Wendell Belarmino (S11), Dou-
glas Matera (S13), Lucilene 
Sousa (S12) e Carol Santiago 
(S12) – todos com deficiência 
visual –, o país só foi supe-
rado no fim pela equipe do 
Comitê Paralímpico da Rússia, 
que bateu o recorde paralím-
pico da prova (3min53s79). A 
Ucrânia completou o pódio 
com o tempo de 3min55s15.                                               

QUADRO DE MEDALHAS

Fonte: Reportagem| Atualizado até as 11h25 de terça-feira (31).
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Posição  País Ouro Prata Bronze Total

                        China: 62 38 32 132

 Grã-Bretanha:  29 23 28 80  

 Comitê Russo:  25 16 33 74   

 Estados Unidos:  24 24 15 63

 Ucrânia:  15 33 19 67

BRASIL:  14 11 17 42

 Holanda:  14 9 9 32

 Austrália:  13 21 20 54

 Itália:  11 18 14 43

 Azerbaijão:  10 1 4 15

Jerusa Geber dos 
Santos depois de ter 
arrebentado a fita que 
a ligava ao seu guia

Carol Santiago 
celebra sua 
segunda medalha 
de ouro em Tóquio

Gabriel Bandeira 
conquista quarta 
medalha nas 
Paralimpíadas 

Yeltsin e o guia Carlos 
Antonio dos Santos 
no pódio do estádio 
olímpico de Tóquio

Yeltsin Francisco 
Ortega Jacques

Ficha técnica
Nascimento: 21/09/1991, Campo 
Grande (MS) 
Altura: 1,79m
Classe: T11
História: Yeltsin nasceu com baixa visão. 
Ele conheceu o atletismo ajudando um 
amigo, totalmente cego, a correr. Então, 
começou a treinar junto com ele para 
competir e iniciou sua carreira nas 
Paralímpiadas Escolares em 2007. 
Principais conquistas: Ouro nos 5.000m 
e 1.500m dos Jogos Paralímpicos de 
Tóquio; Ouro nos 1.500m nos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima 2019; ouro 
nos 1.500m e nos 5.000m dos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; 
prata nos 1.500m e bronze nos 800m 
no Mundial de 2013 na França.

Fonte: CPB e reportagem

sempre apoiando. Só tenho 
de agradecer mesmo”, come-
morou Yeltsin após a prova. 

Ainda não acabou                                                 
Com duas medalhas de 

ouro garantidas na ba-
gagem, o atleta de Campo 
Grande ainda terá mais uma 
chance de subir ao pódio 
em Tóquio. No sábado (4), 
a partir das 17h50 (de MS), 
Yeltsin disputará a mara-
tona da classe T12. 

“Eu estava trabalhando 
entre 120 km e 140 km por se-
mana mais focado nos 5.000 m 
e nos 1.500 m. A maratona tem 
bagagem, tem (de ter) ‘perna’, 
só que não estou me cobrando 
tanto como eu estava na prova 
de hoje (segunda-feira) justa-
mente pela questão de não ter 
feito todo o volume necessário 
para a maratona”, disse o sul-

-mato-grossense de 29 anos.
“Não tem como trabalhar os 

1.500 m rápidos como esse que 
eu fiz e uma maratona com o 
volume de 190 km, 200 km (de 
treino) por semana porque 
sobrecarrega demais. Então 
foquei nas duas primeiras 
provas”, comentou o atleta ao 
portal Olimpíadas todo dia. 

Mesmo com a conquista 
de seus dois principais ob-
jetivos, Yeltsin espera que 
a prova seja difícil, pois, 
segundo ele, quanto mais 
dura maior será a chance de 
beliscar a terceira medalha 
nesta edição dos jogos. 

“Espero que esteja sol, es-
pero que esteja difícil, duro, 
porque aí fica mais fácil para 
mim. Se eles levarem para 
os últimos 12 quilômetros, eu 
garanto para mim a prova”, 
destaca o campo-grandense.

Favorita, brasileira chora Favorita, brasileira chora 
após desclassificaçãoapós desclassificação
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Fotos: Miriam Jeske/CPB
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Malcom, Bruno Guimarães e Arana 
querem se firmar na seleção principal

Brusque pede desculpas a jogador 
do Londrina vítima de ato racista

Grêmio e Maicon rescindem contrato após expulsão no último jogo

Medalhistas 
pedem espaço 
no time de Tite

ESPORTES

Série B

Porto Alegre

Copa 2022

Malcom em 
treinamento da seleção 
no CT do Corinthians, 
na segunda (30)

Maicon é 
dispensado 
depois de seis 
anos no clube
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Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Do site da CBF

O elenco convocado por Tite 
segue seu trabalho de olho no 
jogo de amanhã (2), às 21h (de 
MS), em Santiago, diante do 
Chile, pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo 2022. Muita 
coisa mudou desde a última 
vez em que Malcom esteve com 
a seleção brasileira. 

Em três anos, o atacante 
mudou de clube, ganhou ro-
dagem e viveu uma experiência 
e tanto: a conquista do ouro 
olímpico nos Jogos de Tóquio 
2020, em 7 de agosto. Foi dele, 
inclusive, o gol que coroou o 
título da seleção, na vitória por 
2 a 1 sobre a Espanha na final.

Convocado por Tite pela 
primeira vez desde que subiu 
no lugar mais alto do pódio, 
Malcom sabe que mostrou suas 
qualidades na competição, a 
ponto de chamar a atenção do 
técnico da seleção brasileira. 
“Para mim, ainda nem caiu a 
ficha do gol, que é um gol histó-

rico. O pessoal às vezes me en-
contra na rua e pergunta: ‘Você 
tem noção disso?’. Mas o gol 
poderia ter sido de qualquer 
outro jogador, pelo trabalho, 
pelo apoio de todos na seleção 
olímpica”, falou o jogador. 

“O importante mesmo era 
conquistar o ouro. Acabei 
sendo feliz de ter feito o gol 
e agora é aproveitar aqui 
na seleção principal”, disse 
o jogador. A última vez de 
Malcom com a seleção prin-
cipal foi em setembro de 2018, 
quando ele ainda era jogador  
do Barcelona.

Campeão olímpico em 
Tóquio, no início deste mês, 
Bruno Guimarães celebrou 
a oportunidade de rever al-
guns de seus companheiros 
de ouro olímpico, agora na 
seleção principal. Segundo 
o meia, a sensação de ser 
convocado por Tite e sua co-
missão técnica semanas após 
ser um dos protagonistas de 
uma conquista histórica para 

o futebol brasileiro alavancou 
o misto de emoções ao ter seu  
nome anunciado.

“Vai ser muito bom, será a 
primeira vez que vamos nos 
reencontrar depois do ouro 
olímpico. Espero que a gente 
possa trocar ideia e agregar 
bastante aqui também na se-
leção. Sabemos que a respon-
sabilidade é altíssima, vestir 
essa camisa é para poucos. 
Vamos dar nosso melhor para 
contribuir na hora do jogo”, 
destacou Bruno, antes de 
explicar o turbilhão de emo-
ções ao ter seu nome anun-
ciado na convocação oficial  
da Canarinho.

Disputa com Renan Lodi
Desde que retornou ao 

Brasil, Guilherme Arana se 
consolidou como um dos prin-
cipais expoentes em sua po-
sição no país. A titularidade na 
campanha de ouro da seleção 
olímpica em Tóquio 2020 e o 
lugar de destaque no Atlético-

-MG, atual líder do Brasileirão, 
comprovam a boa fase. Em 
momento favorável da car-
reira, o lateral quer buscar 
seu espaço, agora, na seleção 
brasileira, sob os olhares do 
técnico Tite.

Durante atendimento à im-
prensa na segunda-feira (30), 
Arana exaltou o alto nível de 
concorrência presente na Ca-
narinho na disputa por vagas. 
Com os pés no chão, o lateral 
do Galo evitou projetar uma 
vaga na Copa do Mundo do 
Catar e destacou que seu foco 
está em aproveitar a oportuni-
dade nesta janela de Data Fifa 
em setembro.

“Com certeza [sonho com 
a Copa]. Renan Lodi é um 
excelente jogador, mas todo 
mundo quer seu espaço. É uma 
disputa sadia, eu quero meu 
espaço e ele também quer o 
dele. Torço para que possamos 
fazer grandes jogos, aí fica 
a critério do professor Tite”, 
afirmou Arana.

4h30
TV Brasil - Jogos Paralímpícos: 
eventos diversos 

5h45
SporTV2 - Jogos Paralímpicos: 
natação (finais)

8h
ESPN - Boxe: Kazuto Ioka x 
Francisco Rodriguez Jr.

9h
ESPN2 - Ciclismo: Volta da 
Espanha (etapa 17) 

11h
SporTV3 e ESPN - Aberto de 
Tênis dos EUA 
FOX Sports - Europeu de Vôlei 
Feminino: quartas de final

14h
FOX Sports - Europeu de Vôlei 
Feminino: quartas de final 

14h45
TNT - Eliminatórias da Copa do 
Mundo: Portugal x Irlanda
Space - Eliminatórias da Copa 
do Mundo: França x Bósnia e 
Herzegovina

15h30
SporTV2 - Sul-Americano de Vôlei 
Masculino: Argentina x Colômbia

16h
ESPN2 - MLB: Houston Astros x 
Seattle Mariners 

18h
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Confiança x CRB 

20h30
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Londrina x Coritiba 
SporTV2 - Jogos Paralímpicos: 
atletismo

21h30
TV Brasil - Jogos Paralímpícos: 
eventos diversos 

Quinta-feira - 3h15
SporTV2 - Jogos Paralímpícos: 
futebol de 5 masculino 
(semifinal) 

4h45
SporTV2 e TV Brasil2 - Jogos 
Paralímpícos: goalball masculino 
(semifinal)

Veja na TV Às 18h, no SporTV2, Brasil x Peru, pelo Campeonato 
Sul-Americano de Vôlei Masculino

CBV/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Jeremias Wernek
UOL/Folhapress

Maicon não é mais jogador 
do Grêmio. Na segunda-feira 
(30), o clube gaúcho e o jo-
gador chegaram a acordo para 
a rescisão de contrato. O final 
do vínculo foi antecipado um 
dia depois de o camisa 8 ser 
expulso por reclamação du-
rante jogo com o Corinthians, 

pelo Campeonato Brasileiro. O 
jogador deixa o clube depois de 
mais de seis anos.

Aos 35 anos, Maicon tinha 
contrato com o Grêmio até 
dezembro e já havia anunciado 
a saída do clube no final do 
ano. O jogador está no Rio de 
Janeiro, com a família, e volta 
a Porto Alegre ainda nesta 
semana para despedida oficial 
dos companheiros e do clube.

O Grêmio afirmou, em nota 
oficial, que a rescisão ocorreu 
em comum acordo. A conversa 
para o fim do contrato acon-
teceu anteontem. 

No sábado (28), o jogador en-
trou no decorrer da partida com 
o Corinthians e levou cartão 
vermelho por reclamação. Na 
saída de campo, Felipão chegou 
a mostrar surpresa com a ati-
tude do camisa 8.

A ação de Maicon no jogo 
válido pelo Brasileirão foi a 
gota d’água em uma relação 
que já apresentava desgaste 
nos bastidores. Recentemente, 
o jogador chegou a indicar o 
desejo de rescindir o vínculo. 

Em Porto Alegre desde 2015, 
Maicon foi o capitão na con-
quista da Copa do Brasil e um 
dos líderes do vestiário desde 
então. 

Menos de 24 horas após 
deixar aberta a possibilidade 
de processar o meia Celsinho, 
do Londrina, o Brusque re-
cuou e pediu desculpas ao 
jogador, vítima de racismo. 
Em nota divulgada em seu 
site oficial na segunda-feira 
(30), a equipe catarinense 
classificou de “infeliz” o texto 
publicado no domingo (29), 
que insinuava um desejo do 
atleta de se promover com o 
episódio.

Na partida disputada no 
sábado (28), pela Série B, Cel-
sinho chamou a atenção da 
arbitragem para as ofensas 
que recebia de pessoas que 
estavam na arquibancada. 
Na súmula, Fabio Augusto Sá 
Júnior relatou que um inte-
grante do estafe do Brusque 
gritou para o armador: “Vai 
cortar esse cabelo, seu ca-
chopa de abelha”. “Uma 
equipe recém-promovida 
para a Série B do Brasi-
leiro estar cometendo um ato 
desses é inadmissível. Mas 
providências serão tomadas”, 
prometeu Celsinho.

No dia seguinte, o Brusque 
divulgou nota que causou re-
volta nas redes sociais. No 
texto, a equipe falava em 
“oportunismo” do rival e afir-
mava que “ele é conhecido 

por se envolver nesse tipo 
de episódio”. A repercussão 
negativa fez com que o presi-
dente Danilo Rezini assinasse 
uma retratação.

“O Brusque Futebol Clube 
diante do ocorrido vem res-
peitosamente pedir desculpas 
ao atleta Celso Honorato Ju-
nior pelo transtorno causado 
a sua pessoa, a nossa tor-
cida, simpatizantes, patroci-
nadores e imprensa devido 
ao nosso posicionamento 
equivocado. Esperamos que 
entendam esse momento in-
feliz que estamos vivendo, 
cabe a nós, humildemente 
reconhecer o erro da nota an-
terior e pedir desculpas mais 
uma vez ao atleta Celsinho e 
a compreensão de todos”, diz 
o Brusque, dando meia-volta.

Celsinho é alvo constante
Em outras duas partidas 

da Série B, o cabelo de Cel-
sinho foi motivo de piadas 
e reclamações de racismo. 
Contra o Goiás, em 17 de 
julho, narrador e comenta-
rista da Rádio Bandeirantes 
de Goiânia disseram que o 
atleta parecia “uma bandeira 
de feijão” e que seu corte era 
“um negócio imundo”. Os dois 
foram afastados pela emis-
sora após pedirem desculpas 

nas redes sociais.
Na rodada seguinte, quando 

o Londrina enfrentou o Remo, 
narrador da Rádio Clube de 
Belém chamou o cabelo do 
atleta de “ninho de cupim”. 
Ele também foi afastado.

Anteontem, o Londrina 
se manifestou em seu site 
oficial. O clube paranaense 
considerou a primeira nota 
divulgada pelo Brusque de 
“lamentável”, “inadmissível” 
e afirmou ter colocado seu 
departamento jurídico à dispo-
sição de Celsinho. (Folhapress) 



Danielle Brant, Fábio Pupo,                
Julio Wiziack e Thiago Resende
Folhapress

O ministro Paulo Guedes 
(Economia) aceitou uma pro-
posta que cria um limite anual 
para o pagamento de dívidas 
da União reconhecidas pela 
Justiça (precatórios), com 
uma fila de recebimentos em 
ordem cronológica. A pro-
posta, no entanto, pode criar 
uma bola de neve nos passivos 
do Tesouro Nacional.

Apesar de abrir uma folga 
no Orçamento de 2022, as pen-
dências se acumulariam ao 
longo do tempo. Nas contas da 
Consultoria de Orçamento da 
Câmara dos Deputados, a fila 
de pagamentos pode chegar a 
R$ 1,4 trilhão em 2036.

Isso acontece porque a pro-
posta – em discussão com o 
Congresso e Judiciário – esta-
belece como limite para pre-
catórios o valor de sentenças 
judiciais pagas em 2016 (R$ 
30,2 bilhões), quando foi criado 
o teto de gastos federais, mais 
a inflação. Enquanto isso, as 
sentenças contra a União têm 
ficado todo ano acima do limite.

Para 2022, por exemplo, o 
limite seria de R$ 39,9 bilhões 
– de um total de R$ 90 bilhões 
previstos para o ano.

A minuta de resolução do 
CNJ (Conselho Nacional de Jus-
tiça), à qual a reportagem teve 
acesso, estabelece que o valor 
da despesa que exceder o teto 
de precatórios será remanejado 
para o ano seguinte e deve ser 
incluído no Orçamento como 
uma despesa primária.

Pela proposta, o que for 
adiado seguiria uma fila com 
prioridade para as ações mais 
antigas. Outros critérios pre-
vistos na Constituição devem 
ser adotados em conjunto, 
como a prioridade aos cha-
mados precatórios alimen-
tares (relacionados a discus-
sões sobre renda).

O valor postergado deve en-
trar no limite de pagamentos 
para precatórios do novo 
ano para ser recebido pelo 
credor. Caso contrário, será 
novamente adiado – e, assim, 
sucessivamente.

Passivos
A conta de passivos de R$ 

1,4 trilhão em 2036 feita pela 
consultoria da Câmara leva em 
conta um cenário de cresci-
mento anual de 10% no volume 
de precatórios, número visto 
como conservador por eles.

No cenário mais brando, 
em que o crescimento acom-
panhe o ritmo do teto de 
gastos, o tamanho das pen-
dências chegaria a R$ 672,4 
bilhões em 2036.

“Todos os cenários [calcu-
lados pela consultoria] consi-
deram crescimento inferior à 
média do crescimento das sen-
tenças judiciais no período de 
2017 a 2022, que foi maior que 
17%”, afirmam os técnicos.

A consultoria se opõe ao 
plano e defende as discussões 
via PEC (proposta de emenda 
à Constituição). “Em termos 
jurídicos, a postergação e o 
parcelamento dessas despesas 
obrigatórias devem ser regula-
mentados por emenda consti-

tucional, e não por resolução 
do CNJ”, concluiu a análise 
da consultoria de Orçamento 
da Câmara.Interlocutores re-
conhecem o risco de acúmulo 
de passivos, mas defendem 
a fila por ordem cronológica 
como uma regra mais transpa-
rente, previsível e justa do que 
o parcelamento dos valores 
sugerido por Guedes por meio 
de uma PEC.

“Nós havíamos tentado uma 
PEC, mas aparentemente já 
há uma solução mais efetiva, 
rápida, e inclusive mais ade-
quada juridicamente”, afirmou 
Guedes nessa segunda-feira 
(30). “Aparentemente, eles pre-
ferem, em vez do parcelamento, 
a cronologia. É um assunto 
para o Judiciário resolver”, 
completou o ministro.

Somente teriam garantia de 
serem quitados no ano os tí-
tulos abaixo de R$ 66 mil (as 
chamadas requisições de pe-
queno valor, que correspondem 
a causas de até 60 vezes o 
salário-mínimo). Os demais, de 
valores mais elevados, segui-
riam as novas regras.

Discussão institucional
A saída está sendo discu-

tida entre representantes do 

Tribunal de Contas da União, 
do Judiciário, do governo e do 
Congresso. Nesta semana, os 
presidentes Rodrigo Pacheco 
(do Senado), Arthur Lira (da 
Câmara) e Luiz Fux (do Su-
premo Tribunal Federal) devem 
debater o tema.

Pacheco chegou a afirmar 
que a solução é “inteligente e 
possível” e disse que cabe ao 
Congresso contribuir de forma 
construtiva sobre medidas para 
o país. “O que não podemos ab-
solutamente deixar acontecer 
no Brasil é interromper o diá-
logo”, disse Pacheco, lembrando 
que o adiamento dos precató-
rios destravaria a expansão do 
Bolsa Família.

As alternativas para os pre-
catórios começaram depois 
que a fatura para o ano que 
vem chegou a R$ 89,1 bilhões, 
um crescimento de 61% em 
relação a 2021.

A conta dificulta os planos 
do governo para diferentes me-
didas em ano eleitoral, como o 
Auxílio Brasil, principalmente 
por causa do teto de gastos – 
que impede o crescimento real 
das despesas federais.

Antes dessa discussão, o 
governo chegou a enviar ao 
Congresso uma PEC (Proposta 

de Emenda à Constituição) 
para parcelar os precatórios 
por até dez anos. Mas a medida 
gerou reações principalmente 
do mercado, que enxergou um 
drible na regra do teto da 
União (que impede que o go-
verno expanda suas despesas 
para além da inflação).

O secretário do Tesouro Na-
cional, Jeferson Bittencourt, 
defendeu nesta segunda que 
a proposta em discussão não 
representa uma burla ao teto.

“Ao contrário dessa ideia 
de que a proposta viria a 
driblar o teto de gastos, a 
proposta visa preservar o teto 
de gastos”, afirmou.

Apesar disso, Bittencourt 
reconheceu a necessidade de 
outras ações por parte do go-
verno para evitar o acúmulo de 
custos bilionários em derrotas 
judiciais da União.

“É sempre importante o 
governo ter muito cuidado 
com suas ações para evitar 
discussões judiciais que 
acabam muitas vezes demo-
rando muito tempo para serem 
resolvidas e, só quando se 
resolvem, voltam a aparecer 
no radar do governo como 
despesa”, disse.

Segundo ele, a PEC para 
parcelar precatórios deve con-
tinuar em tramitação mesmo 
com o novo acordo sendo 
costurado. O objetivo é am-
pliar as possibilidades de pos-
tergar parte dos precatórios e 
também para buscar outras 
regras, como a mudança por 
uma correção mais branda das 
sentenças judiciais ao longo 
do tempo.
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Ao contrário dessa ideia de 
que a proposta viria a driblar o 
teto de gastos, a proposta visa 
preservar o teto de gastos
Jeferson Bittencourt, secretário do Tesouro Nacional
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“Atlas”

Saída está sendo discutida entre representantesSaída está sendo discutida entre representantes
de várias instituições, inclusive do Judiciáriode várias instituições, inclusive do Judiciário

Proposta está em 
discussão também no 
Congressio Nacional, 
que tem feito cálculos

Júlia Barbon
Folhapress

O Brasil registrou ao 
menos 7.613 casos de vio-
lência contra pessoas com 
deficiência em 2019, o equi-
valente a quase um por hora. 
O número é do “Atlas da Vio-
lência”, que foi lançado nessa 
terça (31) e analisa pela pri-
meira vez notificações desse 
tipo no sistema de saúde.

O grupo que mais sofre é 
o que tem deficiência inte-
lectual, com 36,2 ocorrências 
para cada 10 mil pessoas com 
essa condição. Depois vem 
a população com deficiência 
física (11,4) e, mais abaixo, 
auditiva (3,6) e visual (1,4), 
lembrando que pode haver 
mais de uma ocorrência por 
vítima.

As agressões também 
atingem mais fortemente as 
mulheres, que no geral car-
regam taxas mais de duas 
vezes superiores às dos ho-
mens, e as crianças ou adoles-
centes. A maior concentração 
de casos ocorre dos 10 aos 19 
anos, caindo gradativamente 
com o aumento da idade.

A violência mais notificada 
é a física (53%), majoritária 
entre os adultos. Em seguida 
vem a agressão psicológica 
(32%) e então a negligência ou 
abandono (29%), recorrente 
entre crianças de até 9 anos 
e idosos. Já a violência sexual 
(21%) ocorre principalmente 
entre meninas, adolescentes 
e jovens. “As pessoas com 
deficiência já enfrentam uma 
situação pautada por segre-
gação social e preconceito, e 
a violência tende a reforçar 
essa vulnerabilidade. É im-
portante haver políticas pú-
blicas de cuidado”, diz Helder 
Ferreira, pesquisador do Ipea 
(Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada) e um dos 
coordenadores do estudo.

Os microdados são do Sina 
(Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação), do 
Ministério da Saúde, e foram 
analisados também pelo 
FBSP (Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública) e pelo 
IJSN (Instituto Jones dos 
Santos Neves), ligado ao go-
verno do Espírito Santo.

Os números, portanto, re-
presentam apenas uma parte 
das ocorrências: aquelas que 
são efetivamente notificadas, 
dependendo de a vítima pro-
curar ou ser levada a uma 
unidade de saúde, e de a 
violência ser identificada e 
registrada pelos profissionais 
da rede. Não estão incluídas 
violências autoprovocadas.

Tema pouco estudado
O relatório ressalta que 

esse é um tema ainda pouco 
estudado no país e que “ainda 
há muito o que avançar para 
tornar tal sistema mais ro-
busto e acessível ao conjunto 
da população, como já ocorre 
com um grande conjunto de 
dados disponibilizados por 
meio do Datasus”.

Mas afirma que “pes-
quisas indicam haver uma 
forte correlação entre vio-
lência e deficiência, seja pela 
contribuição da violência 
para a ocorrência de defi-
ciência, seja pelo fato de 
pessoas com deficiência es-
tarem mais expostas a sofrer 
violência”.

Segundo o estudo, parte 
desse grupo pode apresentar 
maior dificuldade para a 
percepção e compreensão 
das situações de abuso. A 
maioria dos casos é de vio-
lência doméstica (58%), se-
guida por violência comuni-
tária (24%) – ou seja, provo-
cada por amigos, conhecidos 
ou desconhecidos.

Folhapress

Ao menos quatro pessoas 
morreram nos Estados Unidos 
desde o último domingo (29) 
em razão dos impactos do 
furacão Ida, que se desdobrou 
em uma tempestade tropical e 
atingiu a parte sudeste do país, 
em especial os estados de Loui-
siana e Mississippi. Mais de um 
milhão de americanos também 
estão sem energia elétrica.

Na noite de segunda-feira 
(30), duas pessoas morreram 
e dez ficaram feridas após 
chuvas torrenciais levarem ao 
desabamento de uma rodovia 
no sudeste de Mississipi. Em 
Louisiana, um homem morreu 
afogado ao tentar manobrar 
seu carro em uma enchente 
na cidade de Nova Orleans, e 
outro morreu após a queda de 
uma árvore em Prairieville.

A Entergy, empresa de 

energia da Louisiana, disse 
que provavelmente “levaria 
dias para determinar a ex-
tensão dos danos à rede 
elétrica e muito mais tempo 
para restaurar a transmissão 
elétrica para a região”. O 
desabastecimento elétrico e, 
em alguns locais, a falta de 
água, preocupam especial-
mente pela onda de calor que 
se aproxima de Louisiana e 
do Mississipi, segundo alerta 
emitido pelo Serviço Nacional 
de Meteorologia.

O presidente Joe Biden 
aprovou o pedido do Estado 
de Louisiana para uma decla-
ração federal de desastre e o 
pedido de Mississipi para uma 
declaração de emergência, o 
que facilita o envio de ajuda 
federal para complementar os 
esforços estaduais. “Sabíamos 
que o furacão Ida tinha o po-
tencial de causar danos ma-

ciços e foi exatamente isso que 
vimos”, disse o democrata em 
pronunciamento na segunda.

Mais de 3.600 funcionários 
da Agência Federal de Gestão 
de Emergências (Fema, na 
sigla em inglês) foram en-
viados para as regiões mais 
atingidas, bem como 3,4 mi-
lhões de refeições, milhões 
de litros de água e cerca de 
200 geradores de energia, in-
formou a Casa Branca em 
comunicado nessa segunda.

“A maior preocupação é 
que ainda estamos realizando 
buscas e resgates e temos pes-
soas em todo o sudeste da Lou-
isiana que estão em lugares 
difíceis”, disse o governador da 
Louisiana, John Bel Edwards, 
à rede americana NBC.

Ainda contabilizando os 
estragos deixados pelo Ida, 
algumas regiões americanas 
avaliam que a infraestrutura 

erguida após a passagem de-
vastadora do furacão Katrina, 
há exatos 16 anos, se mostrou 
eficiente. O fenômeno deixou 
mais de 1.800 mortos.

Na cidade de Nova Orleans, 
o sistema de diques proje-
tado com cerca de 15 bilhões 
de dólares conseguiu barrar 
parte do avanço da água e 
se manteve de pé, impedindo 
que a região fosse inundada. 
“Os dólares de parceiros es-
taduais e federais investidos 
em nosso sistema de diques 
não foram em vão. No entanto, 
seguindo em frente, devemos 
reparar nossa rede de energia 
quebrada”, escreveu a pre-
feita LaToya Cantrell em uma 
rede social.

Agora rebaixado para uma 
depressão tropical, o Ida se 
dirige para os estados do Ten-
nessee e de Massachusetts 
nos próximos dias. Condados 

do Tennessee estão sob alerta 
para enchentes, o que sig-
nifica que as condições são 
favoráveis para inundações, 
incluindo em uma área do es-
tado que ainda se recupera das 
chuvas recordes causadas pela 
tempestade tropical Fred.

Cresce o consenso da comu-
nidade científica americana 
de que a rápida intensificação 
do furacão têm raízes nas mu-
danças climáticas. “Sabemos 
que, em geral, os furacões 
estão se intensificando mais 
rápido”, disse Katharine 
Hayhoe, cientista-chefe da Na-
ture Conservancy, organização 
ligada à preservação da bio-
diversidade, à TV americana 
CNN. “Eles são maiores e mais 
fortes do que seriam de outra 
forma, têm muito mais chuvas 
associadas, e o aumento do 
nível do mar exacerba a onda 
de tempestades.”

Teto pode criar fila 
de pagamentos de 
R$ 1,4 tri até 2036

A cada hora, 
uma pessoa 
com deficiência 
é vítima de 
violência no país

Furacão deixa mais de 1 milhão de pessoas sem energia
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O chef Cleyton Danillo traz 
um cardápio exclusivo e 
aberto aos gostos e desejos 
dos clientes. A experiência 
se torna única de acordo 
com os diferentes paladares 
de cada pessoa, em uma 
imersão gastronômica

A empresária Nathalia Raquel Couto 
Monteiro Preto traz suas experiências, 
adquiridas nas viagens pelo mundo, 

para o Della Casa Café & Bistrô, 
onde o ambiente visa proporcionar 
momentos marcantes aos clientes

Apostando 
em requinte e 
atendimento 
diferenciado, casa 
visa agradar a 
quem ama café e 
alta gastronomia

Fotos: Guilherme Moura

CaféCafé&&CaféCafé&&&CaféCafé&&&Bistrô

Della 
CaféCafé

Della 
CaféCafé
Casa 

Marcelo Rezende

A empresária Nathalia Raquel Couto Monteiro Preto inaugura, 
em setembro, o Della Casa Café & Bistrô, localizado no município 
de Ponta Porã, a 329 km da Capital. De acordo com Nathalia, a ideia 
é prezar por um atendimento diferenciado e pela alta gastronomia. 
“A ideia de abrir o café foi trazer algo inovador para a cidade, com 
o intuito de agradar os clientes que apreciam um bom café e alta 
gastronomia. Minha experiência foi adquirida por meio de viagens pelo 
mundo. Trazendo sempre gastronomia de excelência”, esclarece Nathalia.

Momentos ímpares
Para a empresária, o espaço foi idealizado para levar aos clientes requinte 

e momentos únicos. “Quando idealizamos o bistrô, pensamos em trazer 
experiências únicas para a família, além da gastronomia gostaríamos de oferecer 
um conforto diferente, não é apenas um bistrô, é um espaço de conversação, é um 
espaço de se sentir leve. Essa ideia parte dos cafés coworking norte-americanos, 
que visam atender as necessidades e prioridades dos seus clientes e público. Então 
tivemos essa fusão de ideias, criando a Della Casa Café Bistrô. Porque, além de toda 
infraestrutura oferecida, somos especialistas em transformar nossas experiências 
gastronômicas em momentos marcantes.”

Sabores inusitados
Com uma carta de vinhos harmonizando com o menu, Nathalia aposta também em 

sabores peculiares. “Café com vinho pode parecer uma mistura inusitada, mas é mais 
comum do que vocês podem imaginar. As antigas civilizações já faziam essa mistura. Mas 
afinal, como fazer essa combinação atualmente. Café com vinho tinto. Cafés mais fortes, 
isto é, com menos açúcar e mais pó, vão ser uma ótima companhia de um cabernet 
sauvignon, ou de um zinfandel. Para cafés suaves, uma ótima indicação é o pinot 
noir”, esclarece a empresária.

Buscando sempre trazer experiências diferenciadas aos clientes mais exigentes, 
Nathalia aposta em uma decoração que impressione os clientes e encante seus 
olhos. “Investimos em detalhes do match da gastronomia e decoração que 
surpreendem os clientes! Menu + mood decoração dos sonhos. Gastronomia 
exclusiva. Queremos que as pessoas vivam essa experiência. Oferecemos 
um serviço de qualidade, prezando por gastronomia e atendimento. Vamos 
oferecer um serviço russo, à la carte, trazendo uma experiência única.”

Outro ponto alto da casa é a exclusividade para cada paladar. “O chef 
Cleyton Danillo executará um cardápio exclusivo e aberto aos gostos e 
desejos dos clientes. A experiência se torna exclusiva de acordo com o 
seu paladar. Um menu com opções escolhidas a dedo, com uma imersão 
gastronômica para os nossos clientes. O chef vai trazer uma inspiração 
na gastronomia contemporânea. Antes de passar pelo intelecto tem 
que passar pelo sentido. Assim é a minha filosofia, transformar uma 
matéria prima, a terra, mais preciosa do mundo em uma emoção, 
e um sabor que pode impactar numa fusão de sabores. Enfim, a 
gastronomia é afeto, cultura, arte e poesia”, salienta Nathalia.

Sentindo-se em casa
Assinada pelo arquiteto Guilherme Inocêncio Moura, 

do escritório Inocenciio Designer, a decoração mescla 
o rústico ao moderno, que se mostra acolhedor ao 
primeiro contato com o bistrô.  “O conceito foi gerado 
por meio da vivência e experiência gastronômica  

o f e r e c i d a 
pela equipe, 

o projeto em 
si não tem uma 

inspiração única, 
pois misturamos 

desde o primeiro 
conceito arquitetônico 

até uma experiência 
vivida pelos membros da 

equipe. É certo dizer que 
nosso bistrô tem influências 

fortes do rústico e do moderno, 
ambientamos o bistrô com a 

ideologia de se parecer uma 
casa, onde as pessoas se sentem 

acolhidas e abraçadas.”
O Della Casa Café & Bistrô oferece 

também atrações artísticas, para os 
variados gostos requintados de sua 

clientela. “Pretendemos trazer dias 
temáticos. Na terça-feira ‘Jantar a Dois’ 

com MPB, na quarta ‘Rolha Livre’ com 
jazz, a ‘Quinta Delas’ será animada por DJ, 

na sexta ‘Menu Três Etapas’ e aos sábados 
‘Sunset’”, finaliza Nathalia. O Della Casa Café 

& Bistrô fica na Rua Antônio João, 1.305, centro 
de Ponta Porã.

Paladares 
exclusivos

Atendimento 
diferenciado



É estarrecedor o engajamento de vários segmentos 
na onda golpista que assola o País. Em um ato do 
Clube Naval do Rio de Janeiro, na chamada Reunião 
dos 33, o almirante da reserva Fernando Catta Preta 
Baumeier inflamou vários colegas de farda com um 
virulento discurso de apoio às manifestações de 07 de 
Setembro, “Nós vamos a Brasília. Isso é serviço pros 
brutos”, conclamou. Foi mais longe: “Vamos fazer a 
festa no dia 07 e no dia 08, resolver o problema. Tem 
que acabar essa palhaçada”. Fazer a festa, nesse caso, 
equivaleria a derrubar – sabe-se lá como – ministros 
do STF e impor o tal do voto impresso.  
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“Palavras Diáfanas”. Quem leu, recomenda. A mais re-
cente obra literária de Diana Pilatti (editora Patuá) já está 
arrebatando por aí!  

Semana de trabalho mais curta: Por causa do feriado na 
próxima terça-feira, 07 de setembro, o governo do Estado 
decretou ponto facultativo no dia 06, segunda-feira. Muita 
gente começa a viajar na sexta, outras tantas ficam por aqui. 
Seja qual for a sua, que Jesus e Nossa Senhora estejam 
presentes em todos os momentos.   

Que me desculpem os autores Thereza Falcão e 
Alessandro Marson, mas esta novela escrita por eles, 
“Nos Tempos do Imperador”, nunca tive dúvidas de 
que seria um espetáculo para criticar e mandar indi-
retas ao atual governo do Brasil. A novela acumula 
em média míseros 14 pontos no Ibope. O máximo al-
cançado na semana foram 17: um verdadeiro vexame.  

A linda empresária Nayara Barbosa escolheu sua própria 
residência, no condomínio de luxo Bela Vista, para sua festa 
de aniversário. Os convidados já estão recebendo o save the 
date. Vai ser no próximo dia 25. Imperdível.     

Que coisa! Um dos assuntos mais comentados nos úl-
timos dias é qual a fruta que Thiaguinho, 38, colhe nas 
relações sentimentais. Após separar-se da atriz Fernanda 
Souza, 37, o cantor passou a tocar sua vida do jeito que 
acha melhor. Só que a patrulha fofoqueira de plantão anda 
questionando sua masculinidade por causa das amizades e 
demonstrações de carinho por outros homens. E daí, gente?   

O maior presente pelo aniversário da Capital ao seu pre-
feito, Marquinhos Trad (PSD), foi o resultado da pesquisa 
do IPR (Instituto de Pesquisa Resultado) que o aponta com 
79% da população aprovando sua gestão. Os frutos vêm do 
trabalho feito na cidade com obras e mais obras. Como diz 
um amigo da coluna: o homem é popular, tem carisma e está 
com a faca e o queijo na mão.     

Depois do julgamento finalizado pelo TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) sobre o recurso especial eleitoral 
do prefeito cassado de Bandeirantes, Álvaro Urt 
(DEM), que teve o registro de candidatura impugnado 
nas eleições de 2020, soube ontem que o TRE-MS só 
está no aguardo da publicação do acordão para marcar 
as eleições suplementares na cidade. A previsão é que 
devem ocorrer no dia 07 de novembro.  

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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 A volta de Xuxa Meneghel, 58, à Globo será num perfil bem diferente 
daquele que durante anos seduziu os telespectadores com programas 
para o público infantil.  Depois de passar pela Record ancorando es-
peciais de dança e shows de calouros, a “rainha” retorna à Platinada 
para apresentar uma versão abrasileirada do “RuPaul’s Drag Race”, um 
reality show de drag queens, produzido pela World of Wonder, que faz 
muito sucesso em vários países (no Brasil, pode ser visto pela Netflix). 
Só não se sabe ainda em qual canal, se no Multishow ou na tevê aberta.   

 Os empresários Alessandra Baccin e Juliano Berton.   

Angélica Fontanari com Sílvia Carvalho e a advogada Luciana Ghattas.   

Casal querido. O empresário Carlos Razuk e a esposa, arquiteta, Emory 
Coelho Razuk.  

A psicóloga Márcia Saraiva Sousa e a pecuarista Grazieli Carvalho.  

OBSCURIDADES  

Vamos chamar o Ida para varrer parte do Congresso e da 
própria Esplanada? É tanta besteira sendo dita, que assusta. 
Esse furacão causou uma tempestade de categoria quatro 
no Estado da Louisiana, costa Sudeste dos Estados Unidos, 
com ventos de 240 km/h… Uma pena que um furacão desse, 
no Brasil, acabaria sobrando para nós, que não temos nada 
com essa nojeira.   

Na mesma toada das baladas golpistas, o Clube 
Militar anda emitindo notas públicas de apoio e clara 
incitação à ruptura. No dia 29 de julho, fez duras 
críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à CPI 
da Pandemia no Senado. Na publicação, a instituição 
refere-se ao STF como “Suprema Corte Desmorali-
zada”, criticando a informação da Corte afirmando que 
não proibiu o governo Bolsonaro de atuar no combate 
à pandemia de Covid-19. No dia 02 de agosto, o clube 
divulgou outra nota explosiva, sob o título “Urnas 
Eletrônicas com o Voto impresso Auditável” (sic).   

Quando você faz muito, mas nunca é o suficiente… Mude 
de direção. Você provavelmente está dando muito para quem 
não merece nada.   

A pintora Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro 
de 1886, na cidade de Capivari, São Paulo. Representante 
da primeira fase do Modernismo brasileiro, sua obra, de 
formas geometrizadas, com cores vibrantes e sem marcas 
de pincel, dava enorme valor à temática nacional e de con-
teúdo social. Tarsila do Amaral, posteriormente, passaria 
por uma fase antropofágica em suas pinturas, até retomar 
os temas interioranos. Antes de morrer, em 17 de janeiro de 
1973, em São Paulo, ela deu uma definição perfeita da arte 
pictórica, “O Cubismo é um exercício militar. Todo artista, 
para ser forte, deve passar por ele”.    

O prefeito da Capital, 
Marquinhos Trad (PSD), 
e a esposa, Tatiana 
Trad, felicidades sem 
tamanho com a opinião 
popular que lhe rende 
79% de aprovação.   
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Campanha Dia D em prol da 
AACC-MS entra em reta final

Joelma diz que prefere morrer a voltar com Ximbinha

Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim reabre 
ao público, após mais de um ano fechada
Protocolos de biossegurança estão sendo adotados 
a fim de dar segurança e conforto para os visitantes

Resposta foi dada 
a um seguidor que 
acompanhava uma live 
realizada pela cantora
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Reprodução

Em 2015, num dia 17 de 
julho, eu li no jornal local a crô-
nica do escritor André Alvez: 
“Hão de chorar por ela os 
cinamomos”. Evidentemente, 
nosso conhecido escritor ex-
plicou ter tomado emprestada 
essa expressão lírica do conhe-
cido poema de Alphonsus de 
Guimaraens. Quando comecei 
a estudar a obra desse simbo-
lista, em que se realçava um 
lirismo tristonho, melancólico 
e religioso, chamou de pronto 
a minha atenção a palavra 
cinamomos, para mim ainda 
desconhecida. E me deixei 
levar por românticas imagens 
de plangentes sinos tocando 
em finais de tarde numa pe-
quena e isolada capelinha. Foi 
bem essa a impressão que o 
sintagma cinamomo me pro-
vocou. Mal sabia eu que o 
poeta mineiro estava se refe-
rindo a uma flor. Descoberta 
feita, passei a ter curiosidade 
em conhecê-la. Que cor teria? 
Seria perfumada? Decidi apa-
recer lá na casa da minha ma-
drinha Francelina, uma argen-
tina bonachona de Corrientes, 
benzedora contra quebrantos, 
fazedora de um arroz com bife 
acebolado como ninguém, dona 
de abençoadas mãos, verda-
deiros instrumentos de Deus, 

com que cultivava plantas e 
flores. Por certo, haveria de 
ter uns cinamomos por lá para 
matar minha curiosidade. Não 
tinha, mas já ouvira falar em 
sua terra natal com o nome 
de el paraíso, ou contas de 
santa-bárbara. Até me mos-
trou um rosário artesanal 
feito com seus frutinhos. -Que 
pena! Aceitei mais um suco de 
carambola, mais umas bola-
chinhas de maisena, pedi-lhe 
bênção e voltei pra casa. Aos 
poucos, minha curiosidade 
em conhecer ao vivo e em 
cores uma flor de cinamomo 
foi sendo esquecida. De quando 
em vez ela renascia, por ex, 
quando ouvi pela primeira – 
e única – vez a música Flor 
de Cinamomo na voz de uma 
dupla sulista, André e Edil-
berto Teixeira, cujos versos 
dizem assim:

“Quando o vento galopeia 
pelo campo e, como um potro 
deixa o peão de chapéu torto 
(...) E a copa dos cinamomos 
(...) a gingar se despetala dos 
seus pássaros cantores, linda 
flor de cinamomo, que tem 
pétalas de espora, sai rolando 
pátio a fora.”

Minha curiosidade voltou: 
Como é essa flor? Qual seu 
perfume? Será tão vaidosa 

*Professora, cronista, poeta e 
presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta e 

*Sylvia Cesco

Meu apreço

quanto a rosa? Tão discreta 
quanto a violeta? Tão sin-
gela quanto a margarida ou 
celestial quanto a hortênsia, 
essas duas últimas as minhas 
prediletas? Pois não é que 
hoje, amanheci mais sabida? 
Já conto: Ontem à noite, li 
uma crônica-poesia, publicada 
em 1960 no jornal de uma pe-
quena cidade gaúcha, Catuípe, 
escrita por um de seus diletos 
filhos: Agenor Zimmermann, 
que diz assim: “(...)  Quem 
diria que um ramalhete dessas 
humildes florzinhas viesse a 
enfeitar condignamente qual-
quer sala de visita, por mais 
luxuosa que seja (... )... eu te 
saúdo, humílima flor de cina-
momo, pela tua graça e pureza 
e pelo aroma que exala”. A eles 
– autor e flor – o meu apreço.

A Biblioteca Pública Esta-
dual Dr. Isaias Paim reabriu as 
portas ao público nessa terça-
-feira (31), depois de mais de 
um ano fechada por conta da 
pandemia. Vão ser observados 
todos os protocolos de biosse-
gurança para dar segurança e 
conforto aos visitantes.

Para quem deseja per-
manecer na biblioteca, será 
necessário realizar agenda-
mento. Será permitida a per-
manência de apenas 15 pes-
soas por turno, para observar 
as regras de distanciamento 
social e evitar aglomerações. 
Para a retirada de livros, não 
será necessário agendamento.

O Espaço Infantil poderá re-
ceber até seis crianças, de até 
12 anos, por turno. Também é 
necessário agendamento. Este 
espaço é monitorado por uma 
arte-educadora durante todo 
o período de funcionamento 

da biblioteca, que será das 8 
às 17 horas.

Para a retirada de livros, 
é necessário levar um com-
provante de residência e um 
documento pessoal. As cópias 
podem ser feitas no local. Os 
livros podem ser emprestados 
por dez dias, podendo ser 
renovado o empréstimo por 
telefone, por mais dez dias.

A biblioteca possui uma 
impressora em braille e outros 
equipamentos de acessibili-
dade (lupa para baixa visão e 
máquina Perkins), que podem 
ser utilizados por instituições 
ou por pessoas cegas. Para a 
utilização dos equipamentos 
e do Espaço Acessível, com 
livros em braille e audiolivros, 
também será necessário agen-
damento. E o máximo de três 
pessoas por turno.

É importante salientar que 
a Biblioteca Isaias Paim agora 

funcionará no andar térreo do 
Memorial da Cultura e Cida-
dania Apolônio de Carvalho, 
e não mais no segundo andar, 
como era anteriormente. A me-
dida foi tomada por questões 
de acessibilidade e biossegu-
rança, para que não fosse mais 
necessário o uso dos eleva-
dores, evitando aglomerações 
e o contato físico.

A biblioteca dispõe de ál-
cool gel e o uso de máscaras 
será obrigatório. A coorde-
nadora, Eleuzina Crisanto de 
Lima, frisa que é importante 
cada visitante levar sua pró-
pria garrafa de água, porque 
o uso do bebedouro será res-
trito por conta da pandemia. 
“Nós vamos reabrir com todos 
os cuidados de biossegurança 
para atender melhor a popu-
lação. Existe uma expectativa 
muito grande pelo funciona-
mento da biblioteca, porque, 

Folhapress

A cantora Joelma, 47, disse 
que prefere a morte do que 
voltar com seu ex-marido, o 
guitarrista Ximbinha, 47. A 
declaração foi dada durante 
uma resposta a um seguidor 
numa live. “Voltar com o ex? 
Prefiro a morte. Voltar com a 
minha banda. Esse projeto é 
100% meu”, disse ela. A live em 
questão era para divulgar que a 
banda Calypso vai voltar sob o 
comando dela.

A banda foi criada pelo ex-
-casal em 1999 e terminou em 
2015 depois da conturbada sepa-

ração de ambos. Eles travaram 
uma briga judicial pelo uso da 
marca. Joelma agora afirma que 
vai usar o nome no retorno de 
seus shows.

Joelma e Ximbinha anun-
ciaram a separação em agosto 
de 2016. No início de setembro, 
o guitarrista pediu afastamento 
do Calypso, alegando que pas-
saria por uma cirurgia nos olhos.

Foram 18 anos juntos, e o tér-
mino ocorreu depois de relatos 
de uma relação muito abusiva, 
envolvendo agressões e abusos 
psicológicos. Alvo de boatos de 
que teria traído Joelma, o gui-
tarrista foi chamado de “safado” 

em coro pela plateia de um show 
no Distrito Federal e teve de ser 
substituído por Ian Marinho, ex-
-integrante da Forró Anjo Azul.

Em 2015, um ex-dançarino 
da banda Calypso veio a público 
falar sobre a suposta agressão 
que sofreu por parte do ex-pa-
trão, Ximbinha. Leicy Sposito, 
que deixou a banda em 2014, 
só revelou o caso depois, na 
mesma época em que Joelma 
fez um boletim de ocorrência 
contra o ex-marido, também por 
agressão. Ximbinha também já 
foi flagrado chutando a mão 
de um fã durante um show. Ele 
estava filmando os dançarinos.

apesar da pandemia, as pes-
soas continuaram a estudar, 
a prestar concursos, e vem o 
Enem aí. E os livros são um 
alento para este momento di-

fícil que estamos vivendo.”
A Biblioteca Pública Esta-

dual Dr. Isaias Paim fica no 
andar térreo do Memorial da 
Cultura e da Cidadania Apo-

lônio de Carvalho, na Avenida 
Fernando Corrêa da Costa, 
559, Centro. Telefones para 
agendamento: (67) 3316-9161 
e (67) 3316-9177. 

Marcelo Rezende

 A Liga do Bem, grupo de 
voluntários com mais de 200 
integrantes que se vestem de 
super-heróis, levando alegria 
e esperança a todo Mato 
Grosso do Sul, está chegando 
à reta final de sua campanha 
Dia D, com o tema Todo Dia 
é Dia de Ajudar a AACC-MS.

Por conta da pandemia 
e de suas consequências, a 
AACC-MS (Associação dos 
Amigos das Crianças com 
Câncer) viu sua arrecadação 
ter uma queda de 60%. Para 
ajudar a amenizar essa situ-
ação e reforçar a receita da 
instituição, a Liga do Bem, 
parceira da entidade há mais 
de oito anos, encabeçou a 
campanha. Trata-se de uma 
Ação entre Amigos, com sor-
teios de prêmios. “Poder estar 
ao lado da AACC-MS mais 
uma vez é uma missão da 
qual nos orgulhamos muito”, 
afirma Junior Schucks, o 
Superman, líder da Liga do 
Bem. Para adquirir as rifas, 
no valor de R$ 20, basta en-
trar em contato com um dos 
integrantes do grupo, pelo 
Instagram @ligadobemcg ou 
pelo telefone (67) 99216-3131. 
Além disso, os heróis estarão 
em alguns pontos da cidade, 
como o Shopping Campo 
Grande, aos fins de semana.

Despesas
A campanha visa arrecadar 

recursos para a manutenção 
da Casa de Apoio da insti-
tuição, que tem despesas men-
sais básicas como água, luz, 
combustível, telefone, alimen-
tação, material de limpeza e 
higiene pessoal, e ainda toda a 
assistência aos beneficiários. 
Além disso, são proporcionados 
acolhida, hospedagem, cinco re-
feições diárias, cestas básicas 
às famílias, apoio psicológico, 
de nutrição e assistência so-
cial e, também, escolarização, 
atividades lúdico-pedagógicas e 
oficinas, tanto para as crianças 
quanto para as acompanhantes.

Com a pandemia, a AACC-
-MS tem passado por diversos 
desafios. A instituição teve de 
modificar sua forma de atender 
e muitos eventos de arreca-

dação não puderam ser rea-
lizados. As visitas à Casa de 
Apoio foram suspensas, bem 
como o trabalho presencial de 
seus voluntários por meses. 
Além disso, outra grande mu-
dança foi a instalação de um 
ambulatório no espaço do audi-
tório. Como o Hospital Regional 
tornou-se centro de referência 
da COVID-19 no Estado, foi 
necessário diminuir o fluxo de 
crianças e adolescentes com 
câncer no local, e para isso 
foi criado um ambulatório na 
sede da AACC-MS. Nele, eles 
passam por consultas, tomam 
medicação e fazem quimiote-
rapia e outros procedimentos 
mais simples.

Por esses motivos, a ins-
tituição espera poder contar 
com o apoio da sociedade 
campo-grandense.
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Joelma diz que prefere morrer a voltar com Ximbinha

Biblioteca Estadual Dr. Isaias Paim reabre 
ao público, após mais de um ano fechada
Protocolos de biossegurança estão sendo adotados 
a fim de dar segurança e conforto para os visitantes

Resposta foi dada 
a um seguidor que 
acompanhava uma live 
realizada pela cantora
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Reprodução

Em 2015, num dia 17 de 
julho, eu li no jornal local a crô-
nica do escritor André Alvez: 
“Hão de chorar por ela os 
cinamomos”. Evidentemente, 
nosso conhecido escritor ex-
plicou ter tomado emprestada 
essa expressão lírica do conhe-
cido poema de Alphonsus de 
Guimaraens. Quando comecei 
a estudar a obra desse simbo-
lista, em que se realçava um 
lirismo tristonho, melancólico 
e religioso, chamou de pronto 
a minha atenção a palavra 
cinamomos, para mim ainda 
desconhecida. E me deixei 
levar por românticas imagens 
de plangentes sinos tocando 
em finais de tarde numa pe-
quena e isolada capelinha. Foi 
bem essa a impressão que o 
sintagma cinamomo me pro-
vocou. Mal sabia eu que o 
poeta mineiro estava se refe-
rindo a uma flor. Descoberta 
feita, passei a ter curiosidade 
em conhecê-la. Que cor teria? 
Seria perfumada? Decidi apa-
recer lá na casa da minha ma-
drinha Francelina, uma argen-
tina bonachona de Corrientes, 
benzedora contra quebrantos, 
fazedora de um arroz com bife 
acebolado como ninguém, dona 
de abençoadas mãos, verda-
deiros instrumentos de Deus, 

com que cultivava plantas e 
flores. Por certo, haveria de 
ter uns cinamomos por lá para 
matar minha curiosidade. Não 
tinha, mas já ouvira falar em 
sua terra natal com o nome 
de el paraíso, ou contas de 
santa-bárbara. Até me mos-
trou um rosário artesanal 
feito com seus frutinhos. -Que 
pena! Aceitei mais um suco de 
carambola, mais umas bola-
chinhas de maisena, pedi-lhe 
bênção e voltei pra casa. Aos 
poucos, minha curiosidade 
em conhecer ao vivo e em 
cores uma flor de cinamomo 
foi sendo esquecida. De quando 
em vez ela renascia, por ex, 
quando ouvi pela primeira – 
e única – vez a música Flor 
de Cinamomo na voz de uma 
dupla sulista, André e Edil-
berto Teixeira, cujos versos 
dizem assim:

“Quando o vento galopeia 
pelo campo e, como um potro 
deixa o peão de chapéu torto 
(...) E a copa dos cinamomos 
(...) a gingar se despetala dos 
seus pássaros cantores, linda 
flor de cinamomo, que tem 
pétalas de espora, sai rolando 
pátio a fora.”

Minha curiosidade voltou: 
Como é essa flor? Qual seu 
perfume? Será tão vaidosa 

*Professora, cronista, poeta e 
presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta e 

*Sylvia Cesco

Meu apreço

quanto a rosa? Tão discreta 
quanto a violeta? Tão sin-
gela quanto a margarida ou 
celestial quanto a hortênsia, 
essas duas últimas as minhas 
prediletas? Pois não é que 
hoje, amanheci mais sabida? 
Já conto: Ontem à noite, li 
uma crônica-poesia, publicada 
em 1960 no jornal de uma pe-
quena cidade gaúcha, Catuípe, 
escrita por um de seus diletos 
filhos: Agenor Zimmermann, 
que diz assim: “(...)  Quem 
diria que um ramalhete dessas 
humildes florzinhas viesse a 
enfeitar condignamente qual-
quer sala de visita, por mais 
luxuosa que seja (... )... eu te 
saúdo, humílima flor de cina-
momo, pela tua graça e pureza 
e pelo aroma que exala”. A eles 
– autor e flor – o meu apreço.

A Biblioteca Pública Esta-
dual Dr. Isaias Paim reabriu as 
portas ao público nessa terça-
-feira (31), depois de mais de 
um ano fechada por conta da 
pandemia. Vão ser observados 
todos os protocolos de biosse-
gurança para dar segurança e 
conforto aos visitantes.

Para quem deseja per-
manecer na biblioteca, será 
necessário realizar agenda-
mento. Será permitida a per-
manência de apenas 15 pes-
soas por turno, para observar 
as regras de distanciamento 
social e evitar aglomerações. 
Para a retirada de livros, não 
será necessário agendamento.

O Espaço Infantil poderá re-
ceber até seis crianças, de até 
12 anos, por turno. Também é 
necessário agendamento. Este 
espaço é monitorado por uma 
arte-educadora durante todo 
o período de funcionamento 

da biblioteca, que será das 8 
às 17 horas.

Para a retirada de livros, 
é necessário levar um com-
provante de residência e um 
documento pessoal. As cópias 
podem ser feitas no local. Os 
livros podem ser emprestados 
por dez dias, podendo ser 
renovado o empréstimo por 
telefone, por mais dez dias.

A biblioteca possui uma 
impressora em braille e outros 
equipamentos de acessibili-
dade (lupa para baixa visão e 
máquina Perkins), que podem 
ser utilizados por instituições 
ou por pessoas cegas. Para a 
utilização dos equipamentos 
e do Espaço Acessível, com 
livros em braille e audiolivros, 
também será necessário agen-
damento. E o máximo de três 
pessoas por turno.

É importante salientar que 
a Biblioteca Isaias Paim agora 

funcionará no andar térreo do 
Memorial da Cultura e Cida-
dania Apolônio de Carvalho, 
e não mais no segundo andar, 
como era anteriormente. A me-
dida foi tomada por questões 
de acessibilidade e biossegu-
rança, para que não fosse mais 
necessário o uso dos eleva-
dores, evitando aglomerações 
e o contato físico.

A biblioteca dispõe de ál-
cool gel e o uso de máscaras 
será obrigatório. A coorde-
nadora, Eleuzina Crisanto de 
Lima, frisa que é importante 
cada visitante levar sua pró-
pria garrafa de água, porque 
o uso do bebedouro será res-
trito por conta da pandemia. 
“Nós vamos reabrir com todos 
os cuidados de biossegurança 
para atender melhor a popu-
lação. Existe uma expectativa 
muito grande pelo funciona-
mento da biblioteca, porque, 

Folhapress

A cantora Joelma, 47, disse 
que prefere a morte do que 
voltar com seu ex-marido, o 
guitarrista Ximbinha, 47. A 
declaração foi dada durante 
uma resposta a um seguidor 
numa live. “Voltar com o ex? 
Prefiro a morte. Voltar com a 
minha banda. Esse projeto é 
100% meu”, disse ela. A live em 
questão era para divulgar que a 
banda Calypso vai voltar sob o 
comando dela.

A banda foi criada pelo ex-
-casal em 1999 e terminou em 
2015 depois da conturbada sepa-

ração de ambos. Eles travaram 
uma briga judicial pelo uso da 
marca. Joelma agora afirma que 
vai usar o nome no retorno de 
seus shows.

Joelma e Ximbinha anun-
ciaram a separação em agosto 
de 2016. No início de setembro, 
o guitarrista pediu afastamento 
do Calypso, alegando que pas-
saria por uma cirurgia nos olhos.

Foram 18 anos juntos, e o tér-
mino ocorreu depois de relatos 
de uma relação muito abusiva, 
envolvendo agressões e abusos 
psicológicos. Alvo de boatos de 
que teria traído Joelma, o gui-
tarrista foi chamado de “safado” 

em coro pela plateia de um show 
no Distrito Federal e teve de ser 
substituído por Ian Marinho, ex-
-integrante da Forró Anjo Azul.

Em 2015, um ex-dançarino 
da banda Calypso veio a público 
falar sobre a suposta agressão 
que sofreu por parte do ex-pa-
trão, Ximbinha. Leicy Sposito, 
que deixou a banda em 2014, 
só revelou o caso depois, na 
mesma época em que Joelma 
fez um boletim de ocorrência 
contra o ex-marido, também por 
agressão. Ximbinha também já 
foi flagrado chutando a mão 
de um fã durante um show. Ele 
estava filmando os dançarinos.

apesar da pandemia, as pes-
soas continuaram a estudar, 
a prestar concursos, e vem o 
Enem aí. E os livros são um 
alento para este momento di-

fícil que estamos vivendo.”
A Biblioteca Pública Esta-

dual Dr. Isaias Paim fica no 
andar térreo do Memorial da 
Cultura e da Cidadania Apo-

lônio de Carvalho, na Avenida 
Fernando Corrêa da Costa, 
559, Centro. Telefones para 
agendamento: (67) 3316-9161 
e (67) 3316-9177. 

Marcelo Rezende

 A Liga do Bem, grupo de 
voluntários com mais de 200 
integrantes que se vestem de 
super-heróis, levando alegria 
e esperança a todo Mato 
Grosso do Sul, está chegando 
à reta final de sua campanha 
Dia D, com o tema Todo Dia 
é Dia de Ajudar a AACC-MS.

Por conta da pandemia 
e de suas consequências, a 
AACC-MS (Associação dos 
Amigos das Crianças com 
Câncer) viu sua arrecadação 
ter uma queda de 60%. Para 
ajudar a amenizar essa situ-
ação e reforçar a receita da 
instituição, a Liga do Bem, 
parceira da entidade há mais 
de oito anos, encabeçou a 
campanha. Trata-se de uma 
Ação entre Amigos, com sor-
teios de prêmios. “Poder estar 
ao lado da AACC-MS mais 
uma vez é uma missão da 
qual nos orgulhamos muito”, 
afirma Junior Schucks, o 
Superman, líder da Liga do 
Bem. Para adquirir as rifas, 
no valor de R$ 20, basta en-
trar em contato com um dos 
integrantes do grupo, pelo 
Instagram @ligadobemcg ou 
pelo telefone (67) 99216-3131. 
Além disso, os heróis estarão 
em alguns pontos da cidade, 
como o Shopping Campo 
Grande, aos fins de semana.

Despesas
A campanha visa arrecadar 

recursos para a manutenção 
da Casa de Apoio da insti-
tuição, que tem despesas men-
sais básicas como água, luz, 
combustível, telefone, alimen-
tação, material de limpeza e 
higiene pessoal, e ainda toda a 
assistência aos beneficiários. 
Além disso, são proporcionados 
acolhida, hospedagem, cinco re-
feições diárias, cestas básicas 
às famílias, apoio psicológico, 
de nutrição e assistência so-
cial e, também, escolarização, 
atividades lúdico-pedagógicas e 
oficinas, tanto para as crianças 
quanto para as acompanhantes.

Com a pandemia, a AACC-
-MS tem passado por diversos 
desafios. A instituição teve de 
modificar sua forma de atender 
e muitos eventos de arreca-

dação não puderam ser rea-
lizados. As visitas à Casa de 
Apoio foram suspensas, bem 
como o trabalho presencial de 
seus voluntários por meses. 
Além disso, outra grande mu-
dança foi a instalação de um 
ambulatório no espaço do audi-
tório. Como o Hospital Regional 
tornou-se centro de referência 
da COVID-19 no Estado, foi 
necessário diminuir o fluxo de 
crianças e adolescentes com 
câncer no local, e para isso 
foi criado um ambulatório na 
sede da AACC-MS. Nele, eles 
passam por consultas, tomam 
medicação e fazem quimiote-
rapia e outros procedimentos 
mais simples.

Por esses motivos, a ins-
tituição espera poder contar 
com o apoio da sociedade 
campo-grandense.
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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 31/08

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

Nesta quarta, a Lua se muda para Câncer e os assuntos 
domésticos podem exigir sua atenção. Mas o astral 
deve pesar logo cedo com a briga entre Lua e Mercúrio, 
e é melhor segurar as pontas para não deixar que isso 
atrapalhe a sua concentração no serviço. será mais 
complicado lidar com pessoas, mesmo que seja à 
distância. Palpite do dia: 86, 59 e 77. Cor do dia: azul.

Com a entrada da Lua em Câncer nesta madrugada, 
você vai acordar mais comunicativo, Touro! Embora seu 
signo seja um pouco reservado, hoje será fácil falar sobre 
qualquer assunto com qualquer um! Essa comunicação 
torna o astral favorável para resolver um mal-entendido 
na vida pessoal ou buscar o apoio dos colegas. Palpite 
do dia: 78, 96 e 15. Cor do dia: grená.

A Lua se muda para Câncer nesta madrugada e promete 
bons resultados nas finanças nesta quarta. Isso porque o 
astro deve ativar o seu setor do dinheiro, destacando seu 
faro para encontrar um bom negócio ou reconhecer uma 
oportunidade de dar aquele up nos seus ganhos. Só um 
aviso: Lua e Mercúrio trocam farpas logo cedo. Palpite do 
dia: 88, 52 e 16. Cor do dia: branco

Com a Lua iluminando seu signo nesta madrugada, você 
vai contar com uma dose extra de ânimo para encarar 
qualquer desafio nesta quarta. Aproveite essa energia 
toda para colocar as mãos na massa e correr atrás dos 
seus interesses. Mas nem tudo é perfeito, e embora seu 
jeito seguro possa ser positivo em alguns momentos. 
Palpite do dia: 62, 80 e 26. Cor do dia: verde-musgo

Logo cedo, a Lua entra em Câncer e pode trazer um 
clima de mistério e segredos para esta quarta. E 
como Lua e Mercúrio se desentendem ainda pela 
manhã, é melhor tomar cuidado extra com o que diz 
para não entrar em uma roubada. O jeito é ouvir sua 
intuição para descobrir o que fazer. Palpite do dia: 
90, 45 e 18. Cor do dia: laranja

As amizades ganham destaque nesta quarta, graças 
à mudança da Lua para Câncer. Pena que as coisas 
não serão muito tranquilas pela manhã, quando Lua e 
Mercúrio se estranham. Misturar amizade e dinheiro não 
será uma boa pedida para hoje, seja em um empréstimo 
ou se andava pensando em formar uma sociedade. 
Palpite do dia: 37, 01 e 55. Cor do dia: branco

A Lua vai entrar em Câncer nesta madrugada e você 
começa o mês com um astral favorável para sair 
da rotina e se arriscar um pouco em busca de uma 
promoção. Mas não exagere na hora de defender 
suas ideias logo cedo pra não arrumar confusão e 
queimar seu filme. Palpite do dia: 02, 92 e 65.
Cor do dia: creme

Você vai começar o dia com muita disposição para 
aprender coisas novas e pode aproveitar para se 
inscrever em um curso, graças à entrada da Lua em 
Câncer. Pra economizar uma grana, pesquise por aí -- 
tem muita coisa bacana que está disponível na internet 
gratuitamente e que pode ajudar a bombar seu currículo. 
Palpite do dia: 12, 21 e 66. Cor do dia: azul-royal

Hoje, você pode se sentir mais à vontade para encerrar 
um ciclo e se desapegar, seja de lembranças antigas, 
maus hábitos, ex-amores, etc... Só que, logo cedo, vai 
precisar de jogo de cintura para não perder a boa com 
um amigo ou com alguém muito próximo. Respire fundo 
e esfrie a cabeça pra não dizer algo mais drástico. Palpite 
do dia: 04, 85 e 49. Cor do dia: gelo

Se depender da Lua, que entrou em Câncer nesta 
madrugada, será mais fácil cuidar de tarefas que 
podem ser feitas em parceria. Mas, logo cedo, críticas e 
desentendimentos com colegas e pessoas mais velhas 
podem dificultar sua concentração no trabalho. À noite, 
aproveite para matar a saudade das pessoas que andam 
distantes. Palpite do dia: 14, 05 e 86. Cor do dia: preto

A Lua se mudou para Câncer nesta madrugada e 
pode deixar o dia um pouco mais atarefado. É hora 
de se concentrar no serviço do dia a dia, cuidar das 
obrigações mais chatas e até fazer alguns sacrifícios 
para conseguir o que deseja. A saúde também pede 
mais cuidados à noite. Palpite do dia: 78, 15 e 42. 
Cor do dia: azul-celeste

 Com a Lua em seu paraíso astral, você vai contar com as 
melhores energias nesta quarta! Só precisa ter cautela 
logo cedo porque pode rolar briga com alguém querido, 
seja no romance ou com uma pessoa mais nova. Se 
quiser alguma coisa, nada de contar apenas com a sorte: 
você terá que colocar as mãos na massa, tá? Palpite do 
dia: 07, 70 e 88. Cor do dia: pérola

TI Ti TI 
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Júlio é demitido do hotel por justa causa. Dou-
glas entra no palco da boate para se apresentar, 
e é um sucesso. Douglas e Natália começam a or-
ganização do casamento de Eric e Luiza. Sandra 
Helena recebe uma intimação para depor. Eric e 
Luiza se preparam para o casamento, e Maria Pia 
age para impedir. Malagueta tenta fazer Maria Pia 
desistir da ideia de pular do parapeito do hotel, 
mas é Eric quem consegue segurar a moça. Maria 
Pia diz a Malagueta que irá trabalhar no escritório 
de Genebra a convite de Sabine. Eric e Luiza se 
casam. Pedrinho vai para a casa de Sabine.

Marcela não perdoa Luisa e Renato a expulsa 
da mansão. Edgar sugere a Amanda que eles re-
atem. Luisa sofre um acidente de carro. Gustavo 
é avisado sobre o acidente e segue para o hospital 
com Bruna. Luti beija Camila e se declara para 
ela. Edgar passa a noite com Amanda e, quando 
acorda, recebe a notícia de que Luisa se acidentou. 
Jacques procura Jaqueline, mas ela o despreza. 
Valquíria foge de casa e pede abrigo para Suzana. 
Edgar descobre que Luisa nunca esteve grávida. 
Jacques vai atrás de Valquíria na casa de Ari-
clenes. Jaqueline, Breno e Thaísa fazem as pazes. 

Samuel e Luísa despistam Pilar. Teresa arma 
para tentar afastar Pedro de Luísa. Guebo ques-
tiona Pedro sobre o fim da escravidão. Isabel e Le-
opoldina conhecem Zayla e Guebo. Nélio registra 
queixa na polícia sobre a fuga de Minervina e 
outros escravizados por Lota e Batista. Germana 
e Licurgo se infiltram na Quinta e acabam presos 
no sarcófago. Mariquinha atende ao convite de 
Teresa, sem saber que é uma armação para Pedro. 
Celestina comenta com Luísa sobre Mariquinha. 
Luísa vê quando Mariquinha beija Pedro. Luísa 
comunica que desistiu da viagem com a comitiva .

Gael conta a suposta história de Ana e René 
para Karina, que se desespera. Lucrécia descobre 
que está com uma infecção, e Edgard e Jade a 
apoiam. Karina pede ajuda a Cobra. Gael pede que 
Duca acompanhe Bianca para que ele possa ficar 
só. Cobra diz a Lobão que acredita que Karina 
deva saber logo a verdade. Bianca pede ajuda a 
Dandara. Jade reza para que sua mãe melhore, e 
Edgard se surpreende. Dandara apoia Gael. Com 
a ajuda de Cobra, Lobão encontra Karina e conta 
o resultado do exame de DNA. Lobão e Gael se 
enfrentam e Karina passa mal. 

Estreia do videoclipe “Vamos Dançar”, mú-
sica de Ed Motta, interpretado pelo personagem 
Thiago (Pedro Henrique). Diego e Dani discutem 
e Junior termina com o passeio. Lucia diz para 
Neco que quer espiar como está Helena. Eles a 
veem doente e triste. Lucia sente pena da avó, 
mas não quer voltar para casa. Thiago pergunta 
para Robson (Pedro Henrique Montinho) se 
ele conhece o jogador Alexsander Souza. Os 
garotos explicam que ele pensa que o jogador 
é seu pai. Robson pergunta qual o nome da mãe 
do garoto. Thiago diz que é Vânia Moraes. 

Maurílio afirma a Maria Marta que ficará no 
quarto de José Alfredo. Maria Clara confidencia a 
Vicente que acredita que seu pai esteja vivo. Cora 
decide investigar o bar de Manoel. Naná se des-
pede de Luciano e observa o menino seguir com 
os pais adotivos. Maurílio recebe um telefonema 
misterioso. Salvador conta para Vicente que fez 
um quadro de Helena. Téo reclama das excentri-
cidades de Magnólia e Severo. Xana desmaia ao 
saber que Luciano foi adotado. Carmem reclama 
por Jonas ter contratado Érika para divulgar o 
leilão de Salvador. 

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

Ângelo Antônio reforça nova temporada 
de ‘Segunda Chamada’ no Globoplay.

Ângelo Antônio reforça o elenco da nova temporada da série “Segunda Chamada”, que 
estreia no dia 10 de setembro, no Globoplay. Hélio, o personagem do ator, vai se envolver 
com a professora Lúcia (Débora Bloch). Inicialmente, os dois irão se estranhar. Após passar 
por uma tragédia familiar, ele vai morar na rua. Com talento para o desenho, Hélio, que 
é alcoólatra, desconfia das boas intenções da professora. Ela o convida, junto com outras 
pessoas em situação de rua, a se matricular no curso noturno para jovens e adultos da 
Escola Estadual Carolina Maria de Jesus. Escrita por Carla Faour e Júlia Spadaccini, a 
segunda temporada da série terá seis novos episódios.

Envolvido com as gravações de “Verdades Secretas 2”, produção do Globoplay, Adriano 
Toloza posou para um ensaio do fotógrafo Sérgio Santoian – veja aqui, em primeira mão, três 
das fotos. Na continuação da trama de Walcyr Carrasco, o personal trainer Igor, personagem 
do ator, estará casado e terá um filho com Pia (Guilhermina Guinle). Mas não terá a vida que 
esperava. “Igor vai realizar o sonho de ser pai, mas as coisas não serão tão fáceis quanto ele 
imaginava. E sentirá um choque entre expectativa e realidade”, adianta Adriano, que está 
conciliando o trabalho na TV com as filmagens do longa sobre a vida do Eike Batista, dirigido 
por Dida Andrade e Andradina Azevedo. Para o ator, a reprise de “Verdades Secretas” (2015) 
na Globo serve como “um esquenta” para a segunda temporada da história. “Vi uma cena e 
percebi como envelheci , mas também amadureci como ator e ser humano”, observa ele, que 
protagonizou cenas quentíssimas com Guilhermina na trama original: “Não tenho problema 
nenhum em fazer cena de sexo. Acho tranquilo quando há uma boa direção”.

Adriano Toloza diz que foi ‘tranquilo’ 
gravar cenas em ‘Verdades Secretas’

Telinha
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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 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 ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

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

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

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

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

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 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha, 
área de serviço, banheiro 
de serviço, garagem (uma 
coberta e uma sem co-
bertura). Casa fundo: sala, 
dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de 
serviço, varanda. 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 

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 – 
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. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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 

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO NA MORENINHA IV 

Todo documentado, plaino , 
pronto para construção de 
kitinet. Valor R$ 70 mil . F: 
99236-4012 Valdeci.

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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 

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

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

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   

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

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

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 

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

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

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 

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
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  

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

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 

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 

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

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 

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

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 

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

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

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

ED 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 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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 

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 ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo Ter-
reno (660m²). Possui Hall 
Social, Duas Salas de Estar, 
Sala de Jantar, 6 Dormi-
tórios Sendo 3 Suites/Ae, 
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SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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 

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

COBALT 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

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

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

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

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

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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

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

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

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

ARGO 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

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

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

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

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

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

KA 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

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

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

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

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

VOYAGE 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 

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

VOYAGE 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 

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

VOYAGE 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 

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 

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 

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

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

GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P 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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.
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HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. 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 Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
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
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

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

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

C3 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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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

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

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 

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

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 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

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

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

SANDERO EXPRESSION 
1.0

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

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 
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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V HI-FLEX MEC. 2013 
2014 BRANCO 113765 
NSC4749 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO 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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

COROLLA 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

CUIDADORA DE IDOSOS 
VANESSA

Sou cuidadora de idosos, 
estou a procura de plantões 
em hospitais e residências. 
Se precisar viajo para ou-
tras cidades com o idoso 
em consultas hospitalares. 
Tenho ótimas referências 
e disponibilidade de ho-
rários. Ligação e What-
sApp: (67)98473-0423 
(67)99297-8369 

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. 

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 

JUAREZ SERVIÇOS
Trabalhamos com desen-
tupimento, encanamento, 
eletricista, pedreiro e ser-
viços gerais. Para fazer seu 
orçamento entre em conta-
to .Serviço com qualidade e 
respeito. Ligação e What-
sApp (67) 99108-4737

REZENTEC SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

Trabalhamos com sistema 
de câmeras, automatiza-
ção de portão eletrônicos, 
cerca elétrica, sistema de 
alarme, venda e manuten-
ção. Solicite seu orçamento 
Ligação e WhatsApp (67) 
99938-3603 Maikiel

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

KL AR-CONDICIONADO
Trabalhamos com manu-
tenção e higienização de 
ar-condicionado de todas 
as marcas. Promoção de 
verão, manutenção e higie-
nização R$ 180,00, instala-
ção R$ 250,00. Atendemos 
em toda Campo Grande/ 
MS Contato: (67) 99182-
1224 Kauan

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

Especializado em banhei-
ra, SPA, jacuzzi, piscinas, 
pinturas, limpeza de pai-
néis solares fotovoltaicos, 
montagem/desmontagem 
de móveis em geral para 
empresas e a domicílio 
em todos os horários. 
Ligação e WhatsA-
pp:(67)98454-1064 

 TÉCNICO ELETRICISTA 
Fazemos instalação, ma-
nutenção, higienização, 
pré-instalação, limpeza e 
conservação. Manutenção 
residencial, comercial, pre-
dial. Faça seu orçamento: 
WhatsApp: (67)98202-
2607 Fredy Rios 

CHAMA O SOUZA QUE 
ELE RESOLVE

Faço serviços de pinturas, 
hidráulica, elétrica em geral 
assentamento de azulejos e 
construção em geral. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99128-1972 Luiz

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

TR CALHAS
Tudo em calhas, pinga-
deiras, rufos, condutores 
e manutenção em geral, 
fazemos orçamento sem 
compromisso. Serviço 
com Qualidade e Credibili-
dade Ligação e WhatsApp 
(67) 99289-2656 Victor

GDL-REFRIGERAÇÃO
Assistência técnica em: 
freezer, geladeira, balcão 
de carne, bebedouro, ar-
-condicionado, câmeras 
frias, limpeza de sistema de 
refrigeração e manutenção 
preventiva. Ligação e What-
sapp (67) 99271-0774 
Gleydson

BORCHERT MULTI 
SERVIÇOS – CREA MS 

18825
Trabalho com Projetos e 
instalações de rede elétri-
ca residencial a partir do 
início, instalações de vídeo 
porteiro, interfone e câme-
ras de segurança, entre ou-
tros. Contato: (67) 98475-
1363 Antônio Borchert 

CALHAS MC
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeira, coifa, 
chaminé, dutos, vedação 
e manutenção. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e WhatsApp (67) 99108-
4387  

ADÃO MIRANDA EM-
PREITEIRO DE OBRAS

Trabalho na construção 
civil em geral em chácara 
e fazendas. Reformas em 
Campo Grande e outras 
Cidades. Orçamento sem 
compromisso, com refe-
rências Ligação e WhatsA-
pp (67) 99102-9591/ (67) 
99287-4364

DEDETIZAÇÃO COM 
GARANTIA

Está com problemas com 
insetos? A NEWSAN tem 
a solução. Dedetização a 
partir de R$ 179,90 com 
garantia total ou seu dinhei-
ro de volta. Consulte-nos 
Ligação e WhatsApp (67) 
99665-2469 

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

CALHAS PANTANAL
Trabalhamos com fabri-
cação de calhas, rufos, 
pingadeiras, coifas, condu-
tores e revisão de telhados 
em geral. Faça o seu or-
çamento através dos nos-
sos telefones: WhatsApp: 
(67)99994-9007 WhatsA-
pp: (67)99286-2618 Eloiza 
Gonçalves  

VIEIRA CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com mão de 
obra na construção civil 
do básico ao acabamento 
e reformas em geral. Aten-
demos Campo Grande/ 
MS, Orçamento sem com-
promisso, falar com João 
Vieira Ligação e Whatsapp 
(67) 99176-3627 

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

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

3º ENCONTRO DE 
MULTICOLECIONISMO 

DO PANTANAL 
Em Campo Grande, MS dia 
12 Set 21 Numismática 
(Cédulas, Moedas e Me-
dalhas), Filatelia (Selos), 
Miniaturas e outros. ctt  67 
99910-4559

KEL GOURMET BOLOS 
E DOCES 

Trabalhamos com bolos 
e doces, uma empresa 
especializada em confeita-
ria, desde 2019. Estamos 
localizados no bairro Mata 
do Jacinto , Rua: Tertúliana 
Gersel Cataneo N23. Ve-
nha nos visitar! WhatsApp: 
(67)99162-7249  Insta-
gram: @kel_gourmet 

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

 KELLY CESTA CAFÉ
Presentear com uma cesta 
de café da manhã é sempre 
uma maneira elegante e ca-
rinhosa de presentear. Tra-
balhamos com cesta para 
todas as ocasiões. Aceita-
mos cartões de crédito e 
débito. Entrega grátis em 
toda Campo Grande. Orça-
mento, valores e modelos:  
WhatsApp: (67)99265-
9025  
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