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Idosos são maioria dos internados 
de COVID-19 em Campo Grande
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Aumento de contágio alerta sobre a aplicação da terceira dose da vacina 
Os dados de contágio e de 

internados pelo novo corona-
vírus revelam que os idosos 
com mais de 60 anos voltaram 
ao protagonismo negativo e são 
maioria entre pacientes inter-
nados pela doença em Campo 

Grande. Conforme informações 
da Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde), apesar da quanti-
dade geral de internações cair, 
desde o dia 2 de agosto o grupo 
da terceira idade lidera a lista 
e concentra o maior número 

de pessoas que precisaram ser 
transferidas para uma unidade 
de saúde. Para discutir sobre a 
aplicação de uma terceira dose 
da vacina, a secretária Rosana 
Leite, do Ministério da Saúde, 
visita nesta sexta-feira a Ca-

pital. Vale lembrar que Mato 
Groso do Sul já solicitou, ao 
Ministério da Saúde, o aval para 
dar início ao ciclo completo da 
imunização, previsto para que 
contemple toda a população e 
não apenas os idosos. Página A5

VISITA DE MINISTRO
Valentin Manieri

Valentin Manieri

Gameleira aumenta em 
13% a capacidade do 
sistema prisional

Com 603 vagas e um in-
vestimento de mais de R$ 
18,5 milhões, o ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres, 

inaugurou, ontem (19), 
a Penitenciária Estadual 
Masculina de Regime Fe-
chado da Gameleira II, na 
Capital. A visita também 

serviu para a implantação 
do CIISPR-CO (Centro Inte-
grado de Inteligência de Se-
gurança Pública Regional 
Centro-Oeste). Página A6

Na Assembleia, previsão é de aprovar redução 
do ICMS da energia na próxima semana

Página A3

Falta de bois pode 
paralisar abates nos  
frigoríficos de MS

Pandemia tira chance 
de 2 mil alunos de MS 
disputarem os Escolares

A exposição “Campo Grande em Traços e 
Cores”, com visitação aberta até o dia 1º de se-

tembro na Galeria de Vidro, apresenta ilustrações 
de 17 autores com trabalhos realizados com di-

versos materiais e técnicas. Ao todo são 122 dese-
nhos retratando monumentos da Capital. Página C3

Com dinheiro na 
conta, prefeitura 
inicia obras da 

antiga rodoviária 
Dando continuidade às 

comemorações do aniver-
sário de 122 anos de Campo 

Grande, a prefeitura deu 
início ontem (19) às obras 

de requalificação da antiga 
rodoviária. Os investi-

mentos de R$ 17 milhões 
darão uma nova cara para  
os cerca de 11% do prédio 

pertencente à adminis-
tração pública. Conforme o 
prefeito Marquinhos Trad, 

as próximas etapas contem-
plam a licitação prevista 
para sair até o fim deste 
ano, as obras que devem 
durar até 12 meses e um 
reforço na segurança da 
região com o trabalho de 
200 agentes das forças de 

segurança. Página A6

Os frigoríficos de Mato 
Grosso do Sul poderão sus-

pender o abate de bovinos nos 
próximos meses, segundo o 

Sicadems (Sindicato das Indús-
trias de Frios, Carnes e Deri-

vados do Estado). O presidente 
da entidade, Regis Comarella, 

afirmou que as empresas já tra-
balham com 50% da capacidade, 
porém a alta na arroba do boi e 
a queda no consumo da proteína 

estão inviabilizando os custos 
operacionais do setor. 
Comarella explicou que a 

falta de chuvas está inviabili-
zando o abate do gado criado no 

sistema de pastagem. Página A7

O cancelamento pelo segundo 
ano seguido da edição nacional 

dos Jogos Escolares afetará pelo 
menos dois mil alunos-atletas 

em Mato Grosso do Sul, na faixa 
dos 15 a 17 anos. A decisão 

anunciada pelo COB (Comitê 
Olímpico do Brasil), que alegou o 
agravamento da pandemia, gera 
um efeito dominó. Em nível na-
cional, aproximadamente cinco 
mil jovens valores deixarão de 
disputar o evento esportivo de 
base mais importante do país. 
Já as seletivas realizadas em 

cada unidade da Federação mo-
vimentam pelo menos 2 milhões 

de competidores. Página B1

Galeria de Vidro recebe 
exposição “Campo Grande 

em Traços e Cores”

Subtenentes da PM retomam dupla 
sertaneja e fazem planos para o futuro
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ESPORTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  23º        36º
Dourados  20º        37º
Corumbá  24º        40º
Ponta Porã  19º        35º
Três Lagoas  24º        38º

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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“Governo reduzirá ICMS 
sobre energia quando conta 
estiver na tarifa vermelha” “Governo reduzirá ICMS  sobre energia 

quando conta estiver na tarifa vermelha”
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Editorial

A prática é a alma do sucesso em qualquer atividade

A negação do inevitável

Luiz Fernando V. De Donno

Gilberto Verardo 

Quanto mais se pratica, maiores 
são as chances de se cumprir cor-
retamente determinada tarefa. No 

campo da segurança de trânsito, essa é 
uma máxima mais do que verdadeira. O 
estudo cotidiano e a repetição de proto-
colos determinam os avanços que levam 
à sofisticação da sinalização e das regras 
que definem boas práticas de direção 
defensiva.

 No plano da operação de vias de trá-
fego, sejam elas municipais, estaduais 
ou federais, o treino das equipes envol-
vidas na operação é fundamental para o 
desenvolvimento de políticas públicas de 
segurança viária. Nesse sentido, temos 
realizado anualmente simulados de aci-
dentes na BR-163/MS. Neste ano de 2021, 
o simulado aconteceu no início deste se-
mestre, em Campo Grande (MS).

 O evento reuniu instituições focadas 
no atendimento a acidentes e buscou 
aprimorar as práticas em ações conjuntas. 
Acidentes de grandes proporções tendem 
a exigir a presença e a atuação de di-
ferentes órgãos, com protocolos que às 
vezes também são diferentes. Praticar em 
conjunto significa alinhar essas medidas e 
melhorar as ações coletivas. E a cada simu-
lado, uma nova forma de agir pode surgir.

 O Simulado é a sequência natural 
de uma política da Concessionária, que 
tem intensificado ações de capacitação, 
promovendo diversos treinamentos com 

temas como Direção Defensiva, Resgate 
Veicular, Técnicas de Destombamento de 
veículos leves e pesados, entre outros. As 
práticas contam com participação de espe-
cialistas em cada área, o que proporciona 
aos participantes novos conhecimentos 
teóricos e práticos, que são aplicados de 
forma ágil e segura.

 A prática também é estimulada com 
a modernização constante de nossas 
ferramentas. Um exemplo disso foi a 
substituição de 16 viaturas do serviço 
de inspeção de tráfego na BR-163/MS. Com 
equipamentos de ponta, as viaturas estão 
munidas de câmeras de monitoramento 
e rádio transmissor para comunicação 
com o Centro de Controle Operacional da 
Concessionária, cones para sinalização, 
GPS e outros tipos de ferramentas que 
permitem realizar sinalização das pistas, 
apoio mecânico, troca de pneu, combate 
a focos de incêndio, remoção de motos e 
automóveis e demais ocorrências. 

 As inspeções de tráfego representam a 
linha de frente dos atendimentos, identifi-
cando potenciais riscos e agindo imedia-
tamente no local, seja sinalizando pontos 
de interferência no tráfego, apoiando os 
motoristas em ocorrências na pista ou agi-
lizando o acionamento de outros recursos 
necessários.

 Os treinamentos feitos em cada área, 
somados às reuniões periódicas que acon-
tecem na Sede e em unidades de trabalho 

ao longo da rodovia para discussão dos 
casos de acidentes, de maneira a buscar 
soluções que evitem sua reincidência 
e melhorem o desempenho das equipes 
no atendimento, geram um novo cenário 
de confiança pelo usuário. Todas as ma-
nifestações registradas pelo 0800 têm 
algum tipo de resposta, seja no momento 
do atendimento ou, posteriormente, após 
avaliação de cada caso.

 Dessa forma, podemos notar a rele-
vância do aprimoramento das equipes e 
a análise contínua das ocorrências regis-
tradas. Esse pacote de conteúdos permite 
a identificação de percursos que ainda 
não foram trilhados, além de auxiliar na 
descoberta de parâmetros que podem ser 
explorados para a solução de um deter-
minado problema. Disseminando novos 
conhecimentos, a execução das atividades 
apresenta menos erros, o que gera custos 
menores e a garantia de mais vidas salvas.

 A atuação precisa nas ocorrências é 
fruto desse investimento em formações 
e exercícios, que inspiram ainda mais 
nossas equipes. Profissionais motivados 
e cientes da importância do trabalho em 
conjunto geram resultados ainda mais efi-
cazes e isso se reflete consideravelmente 
na qualidade do atendimento prestado às 
vítimas de acidentes nas rodovias. 

E assim, seguimos firmes com nosso 
propósito de continuar trabalhando para 
salvar vidas na BR-163/MS. Não existe 

O relatório do Grupo de Trabalho 
(ARC.WGI) finalizado e apoiado 
por 234 autores e 195 Governos é 

a maior atualização do estado do conhe-
cimento sobre ciência climática desde 
o lançamento do AR5 do IPCC em 2.014 
e seu Relatório Especial. O trabalho do 
WGI examina a base física das mudanças 
climáticas passadas, presentes e futuras. 
As bases econômicas, sociais e sobre o 
comportamento humano ainda merecem 
relatórios de especialistas nas áreas es-
pecificas. 

 Estudos, relatórios, conferencias, reu-
niões de cúpulas, passeatas de protestos 
por mudanças se tornaram mais fre-
quentes a partir da década de 70  do sé-
culo passado, quando ocorreu uma ampla 
discussão sobre os rumos do modelo capit 
suficiente e ele se reinventou por meio de 
investimentos em manufaturas de novas 
tecnologias como aviões, carros, armas e 
variados equipamentos  de comunicação 
de massa. Incluindo a gastronomia Não 
deixou de ser uma espécie de ópio para 
os consumistas irreparáveis. 

 Estamos apenas no primeiro degrau 
das mudanças climáticas, que conta, 
apesar de todos os estudos e pesquisas 
desenvolvidas a partir da segunda metade 
do século passado, com uma média de 45% 
de desinformados e cerca de 45% de ne-
gacionistas, na falta de outra expressão.  

Os outros dez por cento vivem como 
se fossem alienígenas em seu próprio 
território.

O modelo representativo não está fa-
zendo seu dever político. Se concentra 
mais no aspecto populista da sua práxis e 
no visível para os olhos, enquanto os  invi-
síveis e devastadores gases que fortalecem 
o efeito estufa na estratosfera terráquea, 
provocam efeitos desequilibrantes sobre 
as atividades humanas,  e em seu hábitat, 
antes estável e com possibilidades de se 
prever a organização e o resultado das 
atividades ligadas a sua sobrevivência, 
enquanto espécie predominante. 

Os efeitos das mudanças climáticas já 
deixam prejuízos de dezenas/centenas de 
bilhões de dólares. Mesmo assim, não é 
suficiente para os tomadores de decisão 

discernir entre o que é essencial para o 
futuro e o que é supérfluo para o presente. 
Está nas mãos dos governos a conscienti-
zação da população de que chegou a hora 
de alterar o modelo social assentado no 
modelo de produção e consumo.  

O mesmo que provocou toda essa tra-
gédia anunciada. Amenizar os efeitos 
das mudanças climáticas não depende de 
individualidades arrogantes e vaidosas, 
mas de todo o agrupamento humano que 
não quer ver a sua obra civi desconstruída 
pelo mesmo meio ambiente que sempre 
utilizou como acessório  da sua ganância 
incomum. 

Relatório do Grupo de Trabalho 1, do 
IPCC, de hoje, é um “alerta vermelho” para 
“a humanidade”, disse o secretário-geral 
da ONU, António Guterres. “Se unirmos 
forças agora, podemos evitar a catástrofe 
climática. Mas, como o relatório de hoje 
deixa claro, não há tempo para delongas 
e nem espaço para desculpas. Conto com 
os líderes do governo e todas as partes 
interessadas para garantir que a COP-26 
seja um sucesso.”

Psicólogo e psicoterapeuta

Luiz Fernando V. De Donno é engenheiro civil 
com MBA em Gestão Empresarial e atua como 

Gestor de Atendimento da CCR MSVia.

Os idosos costumam ser mais vul-
neráveis a doenças infectocon-
tagiosas – e a  COVID-19, doença 

causada pelo novo coronavírus, não é 
exceção. Relatórios da OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde)e do Ministério 
da Saúde colocam os mais velhos entre 
os mais suscetíveis e entre aqueles afe-
tados pelos maiores índices de letalidade 
quando atingidos pelo novo coronavírus. 

Mas as notícias nos últimos meses de 
que algumas pessoas mais velhas morreram 
depois de serem imunizadas levantaram dú-
vidas se um idoso pode ter algum problema 
por causa da vacina contra COVID-19, 

especialmente se já tiver uma saúde frágil 
e idade avançada. Campo Grande vive mo-

mento delicado em relação às internações 
com pessoas acima de 60 anos. 

Por mais que faltem dados cruciais 
sobre o efeito das vacinas em idosos 
– não se sabe, por exemplo, a eficácia 
da maioria delas especificamente para 
essa faixa etária. Há ainda menos dados 
sobre os mais velhos. Mas os idosos não 
estão sendo imunizados no escuro. As 
pesquisas mostraram até agora que as 
vacinas são seguras e funcionam para 
eles. Inclusive para os mais vulneráveis. 

Embora a taxa de mortalidade da 
doença, entre a população em geral, es-
teja de 3% a 4%, conforme informações 

da OMS, o número tende a aumentar 
conforme o avanço da idade. Dos 70 aos 
79, o risco de a doença evoluir para a 
morte é de 8% e, entre as pessoas de 80 
a 89 anos, essa proporção chega a 14,8%. 
Enquanto a taxa de mortalidade entre 
pessoas de 10 a 39 anos infectadas pelo 
novo coronavírus está em 0,2%, o número 
cresce a 0,4% para o público de 40 a 49 
anos. A necessidade de uma terceira 
dose leva a secretária extraordinária 
de Enfrentamento à COVID-19, Rosana 
Leite, ex-diretora do Hospital Regional, a 
vir conversar com o secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho.

Imunizados no escuro 
 Mas os idosos não estão 

sendo imunizados no 
escuro. As pesquisas 

mostraram até agora que 
as vacinas são seguras e 

funcionam para eles. 
Inclusive para os mais 

vulneráveis. 

uma receita de bolo para isso, mas há 
muito trabalho em conjunto, empenho 
e comprometimento de cada envolvido 
nesta missão tão importante para o de-
senvolvimento de Mato Grosso do Sul.
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Proposta define redução temporária, para os exercícios de 2021 e 2022

Assembleia recebe projeto que 
reduz ICMS das contas de energia

Reinaldo lembra que redução favorece a todos de MS

Jefferson Rudy/Agência Senado

Wagner Guimarães

Alberto Gonçalves

Começou a tramitar ontem 
(19), na Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, Projeto 
de Lei 238/2021 de autoria do 
Poder Executivo, que pretende 
reduzir as alíquotas do Im-
posto sobre operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) cobradas nas 
faturas de energia elétrica de 
todos os contribuintes resi-
dentes no Estado nos períodos 
em que a Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) fixar 
a bandeira vermelha.

A proposta define que a re-
dução será temporária, para os 
exercícios financeiros de 2021 
e 2022, apenas para essa ban-
deira específica. O sistema de 
bandeiras tarifárias objetiva 
indicar ao consumidor o maior 
ou menor custo para a geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica, de modo que 
os custos são variáveis, sendo 
a vermelha a de maior custo. 
O projeto foi entregue durante 
sessão ordinária pelo secretário 
da Casa Civil, Sérgio de Paula, e 
pela consultora legislativa Ana 
Carolina Ali. O presidente da 
Alems, deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), ressaltou que o projeto 
atende solicitação dos 24 depu-
tados da Casa de Leis.

“O governo teve a sensibili-
dade de atender, em função de 
um pedido da sociedade, por 
meio desta Casa e de uma forma 
inteligente sem precisar passar 

Segundo o governador Rei-
naldo Azambuja, a proposta 
também faz parte do con-
junto de ações do governo 
do Estado para minimizar os 
efeitos negativos da pandemia 
da COVID-19 na economia. 
O Estado já lançou medidas 
econômicas voltadas aos se-
tores de bares/restaurantes, 
comércio, cultura e turismo.

“Nós recebemos diversos pe-
didos do setor produtivo para 
viabilizar essa medida. Enten-
demos que neste momento era 
viável promover corte sobre a 
cobrança do ICMS sobre a ban-
deira vermelha. Esse gesto do 
governo é para todos os seg-

mentos que nos solicitaram essa 
medida. A bandeira mais cara 
foi viabilizada devido à crise 
hídrica e o aumento de produção 
de energia pelas termelétricas, 
de forma sazonal. No entanto, 
devido a falta de chuvas, acre-
ditamos que ela deva perdurar 
por um bom tempo. Portanto, 
quando o governo sinaliza a 
redução dessa cobrança, ele 
demonstra estar alinhado com 
todos os segmentos produtivos, 
mas também a dona de casa, 
pois todos terão uma redução 
em seus gastos energéticos. 
Contudo, eu espero que a As-
sembleia aprove com urgência 
o projeto para que ele possa co-

meçar a valer já em setembro.”
“A redução do ICMS da 

energia para zerar no imposto 
o custo da bandeira vermelha 
é mais uma forma de fortalecer 
nossa retomada. Somos o único 
estado do Brasil em condições 
de fazer essa redução. Isso é 
resultado de um governo que 
decide com responsabilidade e 
prioriza o que é mais importante 
para a população”, reforçou Rei-
naldo Azambuja.

Percentuais de desconto
De 17% para 15% para co-

merciantes, industriais, produ-
tores e residenciais cujo con-
sumo seja de 1 a 200 quilowatts/

hora (kWh);
De 20% para 18% para con-

sumidores cujo consumo mensal 
seja de 201 a 500 kWh;

De 25% para 23% para con-
sumidores cujo consumo mensal 
seja acima de 501 kWh.

De acordo com estudos da 
Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz), o desconto de dois pontos 
percentuais no ICMS da conta 
de energia elétrica na bandeira 
vermelha representa redução de 
R$ 18,4 milhões na arrecadação 
mensal do Estado. Com essa me-
dida, o governo zera o impacto 
da bandeira vermelha nas contas 
de luz de mais de um milhão de 
consumidores. (Com assessoria)

Folhapress

Em depoimento à CPI da 
COVID, ontem (19), o sócio-ad-
ministrador da Precisa Medica-
mentos Francisco Maximiano 
afirmou que as fraudes em docu-
mentos entregues ao Ministério 
da Saúde, na negociação envol-
vendo a vacina Covaxin, foram 
cometidas pela Envixia, uma atra-
vessadora dos Emirados Árabes.

Maximiano foi questionado 
pelo senador Humberto Costa 
(PT-PE) sobre o motivo de ter 
viajado à Índia logo após o surgi-
mento de irregularidades. O em-
presário disse que viajou para o 
país asiático para mostrar para a 
empresa Bharat Biotech – desen-
volvedora da vacina Covaxin – os 
documentos que havia recebido 
da Envixia, para comprovar que 
a fraude veio daquela empresa.

Humberto Costa então disse 
que tinha provas de que as ma-
nipulações ocorreram dentro do 

Ministério da Saúde. O advogado 
de Maximiano então disse que 
o arquivo original encaminhado 
contém dados da Envixia, onde 
estariam as fraudes, e não em 
manipulações no ministério.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) então ironizou a res-
posta de Maximiano, alegando 
que o documento está escrito 
em português. “A Envixia é dos 
Emirados Árabes e sabe escrever 
português perfeitamente”, disse.

Contradição
O relator da CPI, senador 

Renan Calheiros (MDB-AL), 
apontou uma contradição no de-
poimento do sócio-administrador 
da Precisa Medicamentos, Fran-
cisco Emerson Maximiano.

Na primeira parte do depoi-
mento, Renan questionou a res-
peito da reunião de Maximiano 
com o presidente do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social), Gus-
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Reforma
Em reunião para alinhar demandas entre os coordena-

dores de região da Capital e Interior, o governador Reinaldo 
Azambuja foi comedido em relação à votação no Senado 
da reforma política, aprovada em dois turnos na Câmara e 
que resgata as coligações proporcionais. Como diz o ditado: 
“Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”, 
pelo menos até o Senado colocar a questão em pauta ou 
simplesmente não colocar no prazo fatal... O encontro contou 
com a presença do titular da Casa Civil, Sérgio de Paula, do 
Secretário de Estado de Cidadania e Cultura, João César 
Mattogrosso, e Eduardo Riedel, secretário  de Infraestrutura.

Nanicos
 E Reinaldo Azambuja não deixa de ter razão já que o 

presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) já sina-
lizou que deverá rejeitar o socorro aos partidos nanicos. A 
reforma aprovada pelos deputados restringe ainda o poder 
de fiscalização da Justiça Eleitoral, outra decisão que não 
deverá  passar no Senado. Segundo o presidente da Casa: 
“A tendência é de manutenção do sistema atual. Sistema 
proporcional, sem coligações, com a cláusula de desempenho 
para que possa projetar ao longo do tempo um cenário po-
sitivo, com menos partidos políticos e, consequentemente, 
com melhor legitimidade do povo brasileiro em relação à 
classe política”, disse. 

Democracia 
Pacheco se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Luiz Fux, e saiu do encontro dizendo que a 
“democracia não pode ser questionada como vem sendo”. 
Ele pediu que Fux retomasse a ideia de um encontro entre 
os chefes dos três Poderes, descartada após os ataques o 
presidente Jair Bolsonaro à Corte, com ameaça de pedidos 
de impeachment contra ministros. Sobre esse tema, Pacheco, 
que preside o Poder Legislativo, disse que é importante “não 
banalizar” a figura do impeachment.

Resistência
Aliás... É grande na Advocacia-Geral da União (AGU) a re-

sistência à elaboração do pedido ao Senado de impeachment 
dos ministros do STF Luís Roberto Barroso e Alexandre 
Moraes, desejado por Jair Bolsonaro. O corpo técnico argu-
menta que o papel constitucional da AGU é representar toda 
a União, incluindo o Judiciário, e que ela deve ao Executivo 
somente “consultoria e assessoramento jurídico”.

Terceira via
Representantes de PSDB, DEM, MDB, Cidadania, Po-

demos e PV se reuniram  em Brasília em mais uma tentativa 
de encontrar um nome alternativo ao presidente Bolsonaro e 
ao ex-presidente Lula. “Se dividir o centro democrático, você 
perde competitividade. Em contrapartida, se nós estivermos 
unidos, podemos oferecer uma boa opção para a população”, 
disse o deputado Baleia Rossi (SP), presidente do MDB.

Doria
 Embora o PSDB participe das negociações, o partido 

avança em seu processo interno de prévias com o ex-
-presidente Fernando Henrique Cardoso declarando apoio a 
João Doria. Ato contínuo, Doria iniciou articulação nacional 
indicando o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia (sem partido). Ele será secretário de Projetos e Ações 
Estratégicas, cargo do primeiro escalão do governo de São 
Paulo.

Candidatura nata
O STF tomou uma decisão que afeta e muito a vida dos 

partidos ao considerar inconstitucional o princípio da “can-
didatura nata”, pelo qual o ocupante de um cargo eletivo 
tem automaticamente o direito a se candidatar à reeleição, 
sem passar pela convenção partidária. Em seu relatório, o 
ministro Nunes Marques avaliou que “cabe ao candidato 
submeter-se à vontade coletiva do partido, não ao contrário” 
e foi acompanhado por todos os outros ministros, exceto 
Gilmar Mendes, que se declarou impedido.

Vaquinha 
Expectativa e curiosidade de quanto já rendeu a vaquinha 

eleitoral do ex-governador e pré-candidato André Puccinelli 
rondam a cena política. Se seguir a tendência desde que foi 
lançado esse tipo de financiamento, o pré-candidato terá que 
recorrer a outras fontes de renda. Dados do TSE indicam 
que os recursos arrecadados por financiamento coletivo 
nunca decolaram e tem caído a cada eleição. Os cidadãos 
financiadores estão ressabiados e cientes que já existem 
dois  fundos, o partidário e o eleitoral, para financiar par-
tidos e candidatos. 

Vaquinha 2
Diferente do Fundo Partidário onde todos os anos as 

legendas recebem recursos para bancar o funcionamento 
dos diretórios e as atividades diárias das siglas, o fundo 
eleitoral é pago aos partidos em disputas eleitorais e o MDB 
partido de Puccinelli é  tido  como “um dos partidos ricos”. 
Devendo abocanhar do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), destinado ao financiamento das cam-
panhas eleitorais dos candidatos o valor  R$ 148.253.393,14 
para as eleições de 2022. E precisa de vaquinha?

Puxa-saco 
Aos 81 anos de idade, mais de cinquenta deles dedicados 

às carreiras de cantor e ator, Sérgio Reis diz que defende a 
democracia e que “não há necessidade” de uma intervenção 
militar, como prega parte do eleitorado do presidente Jair 
Bolsonaro, de quem o artista é apoiador. “Não sou puxa-saco 
do Bolsonaro”, ressalta. “Eu errei mesmo, errei muito. Não 
devia ter falado, porque as pessoas pensam... Falei com um 
amigo. Ele postou num grupinho. Um amigo da onça. É da 
vida. Estão me ameaçando, pensando que estou com medo. 
Mas não me escondi. Estou aqui em casa, não agredi nin-
guém. Arco com minha responsabilidade”, disse. O cantor 
afirma que ainda não foi notificado sobre o pedido de aber-
tura de inquérito contra ele por ameaça, feito pelo Ministério 
Público Federal no Distrito Federal. 

Representantes do 
Executivo entregam 
proposta à Mesa 
Diretora da Casa de Leis

por acordo do Confaz. Então 
por acordo de liderança vamos 
diminuir o tempo de tramitação”, 
destacou o presidente, que ex-
plicou que os prazos serão: até 
dia 23 para apresentação de 
emendas; dia 24 encaminha-
mento para a relatoria da Co-
missão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR); dia 25 votação 
na CCJR, inclusão na ordem do 
dia para votação em primeira 
discussão, e caso se aprove de 
imediato seguirá para análise 
das comissões de mérito e no 
mesmo dia será aberta sessão 
extraordinária para votação em 
segunda discussão.

O secretário da Casa Civil, 
Sérgio de Paula, explicou que 

a proposta vai atingir todas as 
categorias. “Quem ganha é a 
sociedade como um todo, pois 
a seca dos reservatórios já está 
aí, além da pandemia, atingindo 
a economia, então atendendo 
os deputados e a população o 
governador foi sensível e fez 
a redução da alíquota mesmo 
tendo perda de cerca de R$ 18 
milhões na base de cálculo do 
imposto”, informou.

A consultora legislativa Ana 
Carolina Ali completou. “Neste 
sentido a redução será válida 
somente quando a Aneel acionar 
a bandeira vermelha, por meio 
da diminuição em dois pontos 
percentuais das alíquotas do 
ICMS incidentes sobre as faturas 

a partir de 1º de setembro de 2021. 
Será uma medida temporária, que 
atende a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e que alcançará todos os 
consumidores”, ponderou.

A proposta acrescenta a re-
dução, estabelecendo em 15%, 
18% e 23% nas hipóteses que 
especifica o Artigo 41, parágrafo 
5, dos dispositivos da lei estadual 
nº 1.810, de 22 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre os tri-
butos de competência do Estado.

Durante a sessão os depu-
tados Capitão Contar (PSL) e 
Eduardo Rocha (MDB) aprovei-
taram a presença dos represen-
tantes do Executivo e também so-
licitaram estudos para a isenção 
do ICMS dos combustíveis.

Advogado Pedro Ivo Velloso 
ao lado do depoente, sócio-

proprietário da Precisa 
Medicamentos, Francisco 

Emerson Maximiano

tavo Montezano. O encontro teria 
sido intermediado pelo senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Maximiano então respondeu 
que se tratava de um projeto de 
internet para o Brasil, da em-
presa Xis Internet Fibra. Renan 
questionou se a Xis transferiu 
recursos para a Precisa Medi-
camentos, mas o depoente res-
pondeu que não.

Após algumas horas, 
Renan retomou o assunto e 
apontou um documento fiscal 

que mostra repasse da em-
presa para a Precisa Medica-
mentos. O relator, no entanto, 
não pediu providências, como 
solicitar a prisão do depoente.

“Queria dizer que se encontra 
em poder desta CPI o registro 
de uma transferência de R$ 
640.444,52 entre 8 de novembro 
de 2020 e 16 de abril de 2021 feito 
da Xis exatamente para a Pre-
cisa, diferente do que respondeu 
o depoente ao interrogatório”, 
disse Renan.

Dono da Precisa culpa atravessadora dos 
Emirados Árabes por fraudes em documentos
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Proposta define redução temporária, para os exercícios de 2021 e 2022

Assembleia recebe projeto que 
reduz ICMS das contas de energia

Reinaldo lembra que redução favorece a todos de MS

Jefferson Rudy/Agência Senado

Wagner Guimarães

Alberto Gonçalves

Começou a tramitar ontem 
(19), na Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso do Sul, Projeto 
de Lei 238/2021 de autoria do 
Poder Executivo, que pretende 
reduzir as alíquotas do Im-
posto sobre operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) cobradas nas 
faturas de energia elétrica de 
todos os contribuintes resi-
dentes no Estado nos períodos 
em que a Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) fixar 
a bandeira vermelha.

A proposta define que a re-
dução será temporária, para os 
exercícios financeiros de 2021 
e 2022, apenas para essa ban-
deira específica. O sistema de 
bandeiras tarifárias objetiva 
indicar ao consumidor o maior 
ou menor custo para a geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica, de modo que 
os custos são variáveis, sendo 
a vermelha a de maior custo. 
O projeto foi entregue durante 
sessão ordinária pelo secretário 
da Casa Civil, Sérgio de Paula, e 
pela consultora legislativa Ana 
Carolina Ali. O presidente da 
Alems, deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), ressaltou que o projeto 
atende solicitação dos 24 depu-
tados da Casa de Leis.

“O governo teve a sensibili-
dade de atender, em função de 
um pedido da sociedade, por 
meio desta Casa e de uma forma 
inteligente sem precisar passar 

Segundo o governador Rei-
naldo Azambuja, a proposta 
também faz parte do con-
junto de ações do governo 
do Estado para minimizar os 
efeitos negativos da pandemia 
da COVID-19 na economia. 
O Estado já lançou medidas 
econômicas voltadas aos se-
tores de bares/restaurantes, 
comércio, cultura e turismo.

“Nós recebemos diversos pe-
didos do setor produtivo para 
viabilizar essa medida. Enten-
demos que neste momento era 
viável promover corte sobre a 
cobrança do ICMS sobre a ban-
deira vermelha. Esse gesto do 
governo é para todos os seg-

mentos que nos solicitaram essa 
medida. A bandeira mais cara 
foi viabilizada devido à crise 
hídrica e o aumento de produção 
de energia pelas termelétricas, 
de forma sazonal. No entanto, 
devido a falta de chuvas, acre-
ditamos que ela deva perdurar 
por um bom tempo. Portanto, 
quando o governo sinaliza a 
redução dessa cobrança, ele 
demonstra estar alinhado com 
todos os segmentos produtivos, 
mas também a dona de casa, 
pois todos terão uma redução 
em seus gastos energéticos. 
Contudo, eu espero que a As-
sembleia aprove com urgência 
o projeto para que ele possa co-

meçar a valer já em setembro.”
“A redução do ICMS da 

energia para zerar no imposto 
o custo da bandeira vermelha 
é mais uma forma de fortalecer 
nossa retomada. Somos o único 
estado do Brasil em condições 
de fazer essa redução. Isso é 
resultado de um governo que 
decide com responsabilidade e 
prioriza o que é mais importante 
para a população”, reforçou Rei-
naldo Azambuja.

Percentuais de desconto
De 17% para 15% para co-

merciantes, industriais, produ-
tores e residenciais cujo con-
sumo seja de 1 a 200 quilowatts/

hora (kWh);
De 20% para 18% para con-

sumidores cujo consumo mensal 
seja de 201 a 500 kWh;

De 25% para 23% para con-
sumidores cujo consumo mensal 
seja acima de 501 kWh.

De acordo com estudos da 
Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz), o desconto de dois pontos 
percentuais no ICMS da conta 
de energia elétrica na bandeira 
vermelha representa redução de 
R$ 18,4 milhões na arrecadação 
mensal do Estado. Com essa me-
dida, o governo zera o impacto 
da bandeira vermelha nas contas 
de luz de mais de um milhão de 
consumidores. (Com assessoria)

Folhapress

Em depoimento à CPI da 
COVID, ontem (19), o sócio-ad-
ministrador da Precisa Medica-
mentos Francisco Maximiano 
afirmou que as fraudes em docu-
mentos entregues ao Ministério 
da Saúde, na negociação envol-
vendo a vacina Covaxin, foram 
cometidas pela Envixia, uma atra-
vessadora dos Emirados Árabes.

Maximiano foi questionado 
pelo senador Humberto Costa 
(PT-PE) sobre o motivo de ter 
viajado à Índia logo após o surgi-
mento de irregularidades. O em-
presário disse que viajou para o 
país asiático para mostrar para a 
empresa Bharat Biotech – desen-
volvedora da vacina Covaxin – os 
documentos que havia recebido 
da Envixia, para comprovar que 
a fraude veio daquela empresa.

Humberto Costa então disse 
que tinha provas de que as ma-
nipulações ocorreram dentro do 

Ministério da Saúde. O advogado 
de Maximiano então disse que 
o arquivo original encaminhado 
contém dados da Envixia, onde 
estariam as fraudes, e não em 
manipulações no ministério.

A senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) então ironizou a res-
posta de Maximiano, alegando 
que o documento está escrito 
em português. “A Envixia é dos 
Emirados Árabes e sabe escrever 
português perfeitamente”, disse.

Contradição
O relator da CPI, senador 

Renan Calheiros (MDB-AL), 
apontou uma contradição no de-
poimento do sócio-administrador 
da Precisa Medicamentos, Fran-
cisco Emerson Maximiano.

Na primeira parte do depoi-
mento, Renan questionou a res-
peito da reunião de Maximiano 
com o presidente do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social), Gus-
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Reforma
Em reunião para alinhar demandas entre os coordena-

dores de região da Capital e Interior, o governador Reinaldo 
Azambuja foi comedido em relação à votação no Senado 
da reforma política, aprovada em dois turnos na Câmara e 
que resgata as coligações proporcionais. Como diz o ditado: 
“Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém”, 
pelo menos até o Senado colocar a questão em pauta ou 
simplesmente não colocar no prazo fatal... O encontro contou 
com a presença do titular da Casa Civil, Sérgio de Paula, do 
Secretário de Estado de Cidadania e Cultura, João César 
Mattogrosso, e Eduardo Riedel, secretário  de Infraestrutura.

Nanicos
 E Reinaldo Azambuja não deixa de ter razão já que o 

presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) já sina-
lizou que deverá rejeitar o socorro aos partidos nanicos. A 
reforma aprovada pelos deputados restringe ainda o poder 
de fiscalização da Justiça Eleitoral, outra decisão que não 
deverá  passar no Senado. Segundo o presidente da Casa: 
“A tendência é de manutenção do sistema atual. Sistema 
proporcional, sem coligações, com a cláusula de desempenho 
para que possa projetar ao longo do tempo um cenário po-
sitivo, com menos partidos políticos e, consequentemente, 
com melhor legitimidade do povo brasileiro em relação à 
classe política”, disse. 

Democracia 
Pacheco se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal 

Federal (STF), Luiz Fux, e saiu do encontro dizendo que a 
“democracia não pode ser questionada como vem sendo”. 
Ele pediu que Fux retomasse a ideia de um encontro entre 
os chefes dos três Poderes, descartada após os ataques o 
presidente Jair Bolsonaro à Corte, com ameaça de pedidos 
de impeachment contra ministros. Sobre esse tema, Pacheco, 
que preside o Poder Legislativo, disse que é importante “não 
banalizar” a figura do impeachment.

Resistência
Aliás... É grande na Advocacia-Geral da União (AGU) a re-

sistência à elaboração do pedido ao Senado de impeachment 
dos ministros do STF Luís Roberto Barroso e Alexandre 
Moraes, desejado por Jair Bolsonaro. O corpo técnico argu-
menta que o papel constitucional da AGU é representar toda 
a União, incluindo o Judiciário, e que ela deve ao Executivo 
somente “consultoria e assessoramento jurídico”.

Terceira via
Representantes de PSDB, DEM, MDB, Cidadania, Po-

demos e PV se reuniram  em Brasília em mais uma tentativa 
de encontrar um nome alternativo ao presidente Bolsonaro e 
ao ex-presidente Lula. “Se dividir o centro democrático, você 
perde competitividade. Em contrapartida, se nós estivermos 
unidos, podemos oferecer uma boa opção para a população”, 
disse o deputado Baleia Rossi (SP), presidente do MDB.

Doria
 Embora o PSDB participe das negociações, o partido 

avança em seu processo interno de prévias com o ex-
-presidente Fernando Henrique Cardoso declarando apoio a 
João Doria. Ato contínuo, Doria iniciou articulação nacional 
indicando o ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo 
Maia (sem partido). Ele será secretário de Projetos e Ações 
Estratégicas, cargo do primeiro escalão do governo de São 
Paulo.

Candidatura nata
O STF tomou uma decisão que afeta e muito a vida dos 

partidos ao considerar inconstitucional o princípio da “can-
didatura nata”, pelo qual o ocupante de um cargo eletivo 
tem automaticamente o direito a se candidatar à reeleição, 
sem passar pela convenção partidária. Em seu relatório, o 
ministro Nunes Marques avaliou que “cabe ao candidato 
submeter-se à vontade coletiva do partido, não ao contrário” 
e foi acompanhado por todos os outros ministros, exceto 
Gilmar Mendes, que se declarou impedido.

Vaquinha 
Expectativa e curiosidade de quanto já rendeu a vaquinha 

eleitoral do ex-governador e pré-candidato André Puccinelli 
rondam a cena política. Se seguir a tendência desde que foi 
lançado esse tipo de financiamento, o pré-candidato terá que 
recorrer a outras fontes de renda. Dados do TSE indicam 
que os recursos arrecadados por financiamento coletivo 
nunca decolaram e tem caído a cada eleição. Os cidadãos 
financiadores estão ressabiados e cientes que já existem 
dois  fundos, o partidário e o eleitoral, para financiar par-
tidos e candidatos. 

Vaquinha 2
Diferente do Fundo Partidário onde todos os anos as 

legendas recebem recursos para bancar o funcionamento 
dos diretórios e as atividades diárias das siglas, o fundo 
eleitoral é pago aos partidos em disputas eleitorais e o MDB 
partido de Puccinelli é  tido  como “um dos partidos ricos”. 
Devendo abocanhar do Fundo Especial de Financiamento 
de Campanha (FEFC), destinado ao financiamento das cam-
panhas eleitorais dos candidatos o valor  R$ 148.253.393,14 
para as eleições de 2022. E precisa de vaquinha?

Puxa-saco 
Aos 81 anos de idade, mais de cinquenta deles dedicados 

às carreiras de cantor e ator, Sérgio Reis diz que defende a 
democracia e que “não há necessidade” de uma intervenção 
militar, como prega parte do eleitorado do presidente Jair 
Bolsonaro, de quem o artista é apoiador. “Não sou puxa-saco 
do Bolsonaro”, ressalta. “Eu errei mesmo, errei muito. Não 
devia ter falado, porque as pessoas pensam... Falei com um 
amigo. Ele postou num grupinho. Um amigo da onça. É da 
vida. Estão me ameaçando, pensando que estou com medo. 
Mas não me escondi. Estou aqui em casa, não agredi nin-
guém. Arco com minha responsabilidade”, disse. O cantor 
afirma que ainda não foi notificado sobre o pedido de aber-
tura de inquérito contra ele por ameaça, feito pelo Ministério 
Público Federal no Distrito Federal. 

Representantes do 
Executivo entregam 
proposta à Mesa 
Diretora da Casa de Leis

por acordo do Confaz. Então 
por acordo de liderança vamos 
diminuir o tempo de tramitação”, 
destacou o presidente, que ex-
plicou que os prazos serão: até 
dia 23 para apresentação de 
emendas; dia 24 encaminha-
mento para a relatoria da Co-
missão de Constituição, Justiça e 
Redação (CCJR); dia 25 votação 
na CCJR, inclusão na ordem do 
dia para votação em primeira 
discussão, e caso se aprove de 
imediato seguirá para análise 
das comissões de mérito e no 
mesmo dia será aberta sessão 
extraordinária para votação em 
segunda discussão.

O secretário da Casa Civil, 
Sérgio de Paula, explicou que 

a proposta vai atingir todas as 
categorias. “Quem ganha é a 
sociedade como um todo, pois 
a seca dos reservatórios já está 
aí, além da pandemia, atingindo 
a economia, então atendendo 
os deputados e a população o 
governador foi sensível e fez 
a redução da alíquota mesmo 
tendo perda de cerca de R$ 18 
milhões na base de cálculo do 
imposto”, informou.

A consultora legislativa Ana 
Carolina Ali completou. “Neste 
sentido a redução será válida 
somente quando a Aneel acionar 
a bandeira vermelha, por meio 
da diminuição em dois pontos 
percentuais das alíquotas do 
ICMS incidentes sobre as faturas 

a partir de 1º de setembro de 2021. 
Será uma medida temporária, que 
atende a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e que alcançará todos os 
consumidores”, ponderou.

A proposta acrescenta a re-
dução, estabelecendo em 15%, 
18% e 23% nas hipóteses que 
especifica o Artigo 41, parágrafo 
5, dos dispositivos da lei estadual 
nº 1.810, de 22 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre os tri-
butos de competência do Estado.

Durante a sessão os depu-
tados Capitão Contar (PSL) e 
Eduardo Rocha (MDB) aprovei-
taram a presença dos represen-
tantes do Executivo e também so-
licitaram estudos para a isenção 
do ICMS dos combustíveis.

Advogado Pedro Ivo Velloso 
ao lado do depoente, sócio-

proprietário da Precisa 
Medicamentos, Francisco 

Emerson Maximiano

tavo Montezano. O encontro teria 
sido intermediado pelo senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Maximiano então respondeu 
que se tratava de um projeto de 
internet para o Brasil, da em-
presa Xis Internet Fibra. Renan 
questionou se a Xis transferiu 
recursos para a Precisa Medi-
camentos, mas o depoente res-
pondeu que não.

Após algumas horas, 
Renan retomou o assunto e 
apontou um documento fiscal 

que mostra repasse da em-
presa para a Precisa Medica-
mentos. O relator, no entanto, 
não pediu providências, como 
solicitar a prisão do depoente.

“Queria dizer que se encontra 
em poder desta CPI o registro 
de uma transferência de R$ 
640.444,52 entre 8 de novembro 
de 2020 e 16 de abril de 2021 feito 
da Xis exatamente para a Pre-
cisa, diferente do que respondeu 
o depoente ao interrogatório”, 
disse Renan.

Dono da Precisa culpa atravessadora dos 
Emirados Árabes por fraudes em documentos
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Rogério Correia (PT), deputado, sobre o ministro Marcelo Queiroga 
afirmar que se opõe ao uso obrigatório de máscara contra a COVID-19

Bolsonaro escolhe a dedo seus 
comandados, e no currículo é 
obrigatório ter a ignorância

Caça aos jabutis
Os presidentes da Força Sindical e da CUT, Miguel 

Torres e Sérgio Nobre, viajaram a Brasília para uma 
rodada de reuniões com senadores com o objetivo de 
barrar a minirreforma trabalhista que foi embutida na 
medida provisória 1.045, aprovada na Câmara e que 
agora passará pela análise do Senado. O texto cria novas 
modalidades de contratações e muda normas da CLT, e 
os líderes das centrais sindicais se referem a elas como 
impulso à precarização e volta da escravidão.

Agenda
Representantes das centrais têm encontro marcado 

com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
nessa quinta (19). Eles pretendem pressionar os 
senadores em seus estados e dizem sentir mais 
receptividade no Senado do que na Câmara.

Garupa 
A medida provisória cria o novo programa de redução 

de salário e jornada, mas a minirreforma que foi 
embutida nela por seu relator, deputado Christino Áureo 
(PP-RJ), prevê a criação de três programas trabalhistas, 
dois deles sem previsão de 13º pagamento ou FGTS.

Precário 
 “É declarar a volta da escravidão”, diz João Carlos 

Gonçalves, o “Juruna”, secretário-geral da Força Sindical. 
“Estamos destruindo empregos de qualidade, com 
proteção social, e transformando em vários empregos 
de jornada parcial, sem contribuição e sem que o 
trabalhador tenha perspectiva de sustentar sua família”, 
afirma Nobre.

Na árvore 
 As centrais criticam a maneira escolhida pela 

Câmara para acelerar a aprovação dessa minirreforma, 
incluindo-a em projeto com o qual não tinha relação. São 
os chamados jabutis. Elas lembram que o STF já decidiu 
que a prática é inconstitucional.

Escolhido 
O ministro Anderson Torres (Justiça) foi escalado pelo 

presidente Jair Bolsonaro para a tarefa de aparar as 
arestas com as carreiras da segurança pública.

Em baixa
 Os agentes de segurança estão descontentes com o 

governo desde a aprovação de projetos, como a reforma 
previdência e a PEC Emergencial, vistos como maléficos 
para as classes.

Disparos 
Como mostrou o Painel, até o amigo por mais de 40 

anos de Bolsonaro, o ex-deputado Alberto Fraga criticou 
a atuação do presidente e disse que ele teve votos de 
policiais militares, civis e bombeiros e não fez nada para 
ajudá-los depois de eleito.

Frente 
A eleição para o comando do PSOL, que ocorrerá nos 

dias 25 e 26 de setembro, vai definir de forma mais clara 
o rumo que o partido tomará nas disputas de 2022.

... ampla? 
 Se o grupo hoje majoritário ganhar, há maior chance 

de aliança formal com Lula (PT). Estão nessa ala, 
entre outros, Guilherme Boulos, Ivan Valente (SP) e o 
presidente da sigla, Juliano Medeiros.

Requisitos
 A discussão para o apoio, porém, dependerá do 

formato final do discurso a ser adotado por Lula, de seu 
arco de alianças não inclinar o barco muito para direita 
e da postura a ser adotada por ele em São Paulo, onde o 
PSOL terá sua principal aposta para governos estaduais, 
com Boulos. Fernando Haddad deverá ser o candidato do 
PT no estado.

Desuni-vos 
 O grupo que deve concorrer pelo comando do PSOL 

tem Luciana Genro (RS) e Glauber Braga (RJ), que 
defendem candidatura própria do PSOL à Presidência.

Curiosidade 
Os ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas 

fizeram o interesse pelos ministros Luís Barroso e 
Alexandre de Moraes bater recordes no Google em agosto.

Em alta 
 Presidente do TSE, Barroso viu a procura por seu 

nome quadruplicar em relação a julho. Já Moraes, relator 
dos inquéritos que miram Bolsonaro, viu a consulta por 
seu nome crescer 610%.

Em Cuiabá-MT

Indicação

Supremo

‘Não se pode abrir processo contra o presidente da República sem ouvir MP’

Bolsonaro volta ao ataque, fala 
em ditadura, mas pede diálogo

AGU recorre para derrubar inquéritos contra o presidente

ENTENDA TRAMITAÇÃO DAS 
INDICAÇÕES NO SENADO

José Dias/PR

Marcello Casal JrAgência Brasil

Camila Mattosos/Folhapress

O presidente Jair Bolso-
naro tenta reverter no Su-
premo Tribunal Federal a 
abertura dos dois inquéritos 
instaurados por Alexandre 
de Moraes para investigar as 

lives com ataques sem provas 
sobre as urnas eletrônicas.

A Advocacia-Geral da 
União recorreu contra as 
investigações e pede que o 
plenário do STF decida se 
pretende abrir os inquéritos.

Uma das investigações 

contestadas é a do vaza-
mento de informações si-
gilosas pelo presidente ao 
divulgar o inquérito sobre o 
ataque hacker ao sistema do 
Tribunal Superior Eleitoral.

A outra é o inquérito instau-
rado por Moraes para apurar 

se o presidente cometeu 11 
crimes durante a live em que 
atacou as urnas eletrônicas 
sem apresentar provas, entre 
eles injúria, calúnia, difamação, 
incitação ao crime, apologia ao 
crime, associação criminosa e 
denunciação caluniosa.

- A avaliação sobre a 
nomeação é feita pela CCJ 
(Comissão de Constituição e 
Justiça). Para iniciar o pro-
cesso, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
deve ler o comunicado da 
indicação em plenário;

- A principal etapa na co-
missão é a realização de uma 
sabatina do candidato pelos 
congressistas. Concluída a 
sabatina, a CCJ prepara um 
parecer sobre a nomeação e 
envia a análise ao plenário;

- A decisão sobre a indi-
cação é feita em uma sessão 
plenária da Casa. A apro-
vação do nome só ocorre se 
for obtida maioria absoluta, 
ou seja, ao menos 41 dos 81 
senadores;

- Depois da aprovação pelo 
Senado, o presidente pode 
publicar a nomeação e o es-
colhido pode tomar posse no 
tribunal.

enfrentar a resistência de Al-
columbre. Desde que Bolsonaro 
oficializou o nome do ex-ad-
vogado-geral da União para 
ocupar a vaga deixada por 
Marco Aurélio Mello, em julho, 
o ex-presidente do Senado tra-
balha para que Mendonça não 
seja aprovado.

Entre as razões para que 
Alcolumbre segure a inquirição 
de Mendonça está a preferência 
por outro nome e o discurso 
bélico de Bolsonaro.

O anúncio feito por Bolso-
naro de que irá pedir o impe-
achment de ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
reforçou a disposição do pre-
sidente da CCJ de manter na 
gaveta a indicação Mendonça 
à corte.

A única chance de o clima 

melhorar para destravar a sa-
batina de Mendonça, segundo 
pessoas próximas de Alco-
lumbre, é se Bolsonaro baixar 
o tom do discurso, cessar os 
ataques a parlamentares e ao 
Supremo e der sinais claros 
de que não provocará mais fis-
suras entre os Poderes.

De acordo com aliados, a es-
tratégia do senador é postergar 
a sabatina pela qual o ex-mi-
nistro do governo deverá passar 
na CCJ e tentar emplacar no 
seu lugar o procurador-geral 
Augusto Aras.

A primeira etapa da ava-
liação do nome de Mendonça 
será a sabatina na CCJ do 
Senado. No colegiado, com 27 
membros, ele será submetido 
à votação secreta.

Para aprovação, é neces-

sária maioria simples. Mesmo 
se for rejeitada, a indicação 
é submetida ao plenário do 
Senado, onde necessitará de 
maioria absoluta (41 dos 81 
senadores). A votação também 
será secreta. (Folhapress)

O ex-ministro André 
Mendonça tem de ser 
sabatinado no Senado 
para se aprovar 
indicação ao STF

Em um aceno ao presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), deu início 
aos trâmites da indicação de 
André Mendonça para o STF 
(Supremo Tribunal Federal).

Pacheco encaminhou a men-
sagem presidencial à Comissão 
de Constituição e Justiça na 
quarta-feira (18), em ato de 
ofício. Agora, cabe ao senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), que 
preside a comissão, designar 
um relator para proferir pa-
recer à indicação.

Governistas já esperavam 
que o parlamentar fizesse a 
leitura da mensagem no ple-
nário ontem (19) ou até se-
mana que vem como parte das 
concessões que cada Poder 
está fazendo para pacificar as 
relações em meio a uma crise 
iniciada com ataques golpistas 
de Bolsonaro às eleições.

Durante a última sessão 
do Senado, senadores da base 
aliada do governo cobraram de 
Pacheco o andamento da indi-
cação. “Não há motivos para que 
esta Casa possa manter ainda 
por mais tempo o Supremo Tri-
bunal Federal com dez juízes 
(...) Por que não essa leitura e 
por que não dar sequência na 
CCJ?”, questionou o senador 
Carlos Viana (PSD-MG).

Na CCJ, Mendonça deverá 

Pacheco acena a Bolsonaro e destrava 
trâmite da indicação de Mendonça para o STF

Presidente da República, 
Jair Bolsonaro durante 
coletiva de imprensa em 
evento realizado em Cuiabá

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou ontem (19) a criticar 
membros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ao citar 
inquéritos abertos contra ele 
na corte e no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

“Não se pode abrir um pro-
cesso contra o presidente da 
República sem ouvir o Minis-
tério Público, isso é ditatura”, 
afirmou Bolsonaro em Cuiabá 
(MT), onde desembarcou 
pela manhã para participar 
da entrega de equipamentos 
agrícolas para comunidades 
indígenas.

Após os novos ataques à 
corte, Bolsonaro pediu aber-
tura ao diálogo para quem 
quiser conversar, citando 
nominalmente os ministros 
Alexandre de Moraes e Luís 
Roberto Barroso, além do 
corregedor-geral da Justiça 
Eleitoral, Luis Felipe Salomão.

“Vamos chegar a um acordo. 
Toda vez que há um problema, 
mexe no dólar, mexe no preço 
do combustível, tem inflação, 
tem dor de cabeça para o povo 
todo, em especial o mais pobre 
e humilde, é pedir muito o di-
álogo? Da minha parte nunca 
vou fechar as portas para 
ninguém.”

O STF (Supremo Tribunal 

Federal) analisa atualmente 
cinco inquéritos que miram 
o presidente Jair Bolsonaro, 
seus filhos ou apoiadores 
na área criminal. Já no TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
tramitam outras duas apura-
ções que envolvem o chefe do 
Executivo.

Apesar de a maioria estar 
em curso há mais de um ano, 
essas investigações foram im-
pulsionadas nos últimos dias 
após a escalada nos ataques 
golpistas do chefe do Exe-
cutivo a ministros das duas 
cortes e a uma série de acu-
sações sem provas de fraude 
nas eleições.

Na apuração mais recente, 

determinada na semana pas-
sada pelo ministro do Supremo 
Alexandre de Moraes, o man-
datário será investigado por 
suposto vazamento de infor-
mações sigilosas de inquérito 
da Polícia Federal instaurado 
em 2018 para averiguar in-
vasão hacker a sistemas ele-
trônicos da Justiça Eleitoral. 
A apuração foi proposta pelo 
TSE.

Na sequência de atos das 
últimas semanas, Moraes 
determinou a retomada da 
apuração sobre a suposta in-
terferência do presidente no 
comando da PF, um inquérito 
que estava parado havia quase 
um ano. O ministro é o relator 

da maioria dos casos em tra-
mitação no Supremo.

No evento dessa quinta-
-feira em Cuiabá, o presidente 
também criticou a decisão do 
TSE, que, a pedido da Polícia 
Federal, bloqueou o repasse 
de valores pelas plataformas 
via monetização para canais 
de apoiadores bolsonaristas 
investigados.

“Daqui a pouco os TREs 
[Tribunais Regionais Eleito-
rais] vão fazer a mesma coisa. 
O TRE, que é mais ligado com 
governadores, vai perseguir 
aqueles que apoiam ou têm 
uma visão diferente da candi-
datura daquele governador”, 
disse o presidente.
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Crescimento na taxa de contágio acendeu o alerta sobre 
a necessidade de aplicação da terceira dose de vacina

Pessoas com mais de 60 
anos lideram internações 
por COVID-19 há 17 dias 
em Campo Grande

Clayton Neves e Mariana Ostemberg

Após período de queda e es-
tabilidade, idosos com mais de 
60 anos voltaram ao protago-
nismo negativo e são maioria 
entre pacientes internados 
com COVID-19 em Campo 
Grande. Conforme dados da 
Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde), apesar da quanti-
dade geral de internações cair, 
desde o dia 2 de agosto o grupo 
da terceira idade lidera a lista 
e concentra o maior número de 
pessoas que precisaram ser 
transferidas para uma uni-
dade de saúde.

Os números mostram que, 
após meses, a primeira vez em 
que idosos superaram outras 
faixas etárias foi no dia 27 de 
julho. Das 352 pessoas inter-
nadas na Capital, 130 tinham 
mais de 60 anos. Completando 
a lista, 128 internados com 
idades entre 41 e 60 anos, 90 
na faixa entre 21 e 40 anos e 
apenas 4 até 20 anos.

Dois dias depois, o índice 
caiu sutilmente e, pela dife-
rença de apenas uma inter-

nação, o grupo dos idosos 
voltou à segunda posição no 
ranking. No entanto, desde 
o dia 2 de agosto o cenário 
instalado na Capital é total-
mente desfavorável ao grupo 
da terceira idade, que des-
ponta como o que mais ocupa 
os leitos disponíveis para tra-
tamento da COVID-19.

No dia 2, eram 337 inter-
nados, sendo que 130 tinham 
mais de 60 anos, 122 entre 
41 e 60, 73 entre 21 e 40 
e apenas um abaixo de 20 
anos. Em 4 de agosto, dois 
dias depois, o número de 
idosos internados aumentou 
em 11, e foi para 144.

Já no dia 9 de agosto a 
diferença entre o primeiro e 
segundo colocados do ranking 
chegou a 49 internações. En-
quanto 139 pessoas da terceira 
idade estavam em uma uni-
dade de saúde, pessoas entre 
41 e 60 anos concentravam 90 
pacientes. Conforme o último 
boletim divulgado pela Sesau, 
do total de pessoas internadas, 
pessoas com 60 anos ou mais 
representavam 49%.

Rafaela Alves 

Mesmo apresentando uma 
queda expressiva no número 
de novos casos e de mortes em  
decorrência de complicações 
do novo coronavírus, após 50 
dias do início da vacinação em 
massa, diferente da Capital, 
os municípios de fronteira 
mantêm cautela em relação 
às flexibilizações. 

As cidades que fizeram 
parte do estudo de vacinação 
em massa são Mundo Novo, 
Japorã, Sete Quedas, Para-
nhos, Coronel Sapucaia, Aral 
Moreira, Ponta Porã, Antônio 
João, Bela Vista, Caracol, 
Porto Murtinho, Corumbá e 
Ladário.

De acordo com o Painel 
Mais Saúde, da SES (Secre-
taria de Estado de Saúde), ao 
comparar a semana epidemio-
lógica 26, do dia 27 de junho 
a 3 de julho, desde o início da 
imunização em massa, que 
ocorreu no dia 2 de julho, 
com a 32ª semana, de 8 a 
14 de agosto, todos os muni-
cípios apresentaram queda 
no número de novos casos 
confirmados, que variam de 
20 a 90% de redução entre as 
semanas avaliadas. 

A cidade de Caracol não 
apresenta nenhum novo 
caso e morte de COVID-19 
há 22 dias, conforme o pre-
feito Neco Pagliosa. Entre-
tanto, somente na próxima 
segunda-feira (23) acabará 
com o toque de recolher.

“O nosso maior desafio hoje 
é que a população de Caracol 
volte a viver normalmente, 
então estamos flexibilizando 
aos poucos para que não vol-
temos a ter casos e mortes. Li-
beramos que seja realizado um 
evento por mês, justamente, 

Clayton Neves

Com o fim do toque de 
recolher em Campo Grande, 
marcado para a próxima 
segunda-feira (23), o setor 
de transporte coletivo se 
antecipa para um possível 
aumento que já é esperado 
na procura pelo serviço. Em 
alerta, o Consórcio Guai-
curus afirma que deixará 
ônibus a postos para atender 
a demanda dos bairros e ter-
minais da cidade. 

“Sabemos que esse novo 
momento vai modificar o 
comportamento das pessoas, 
especialmente na atividade 
noturna, por isso, além dos 
ônibus que já estão rodando, 
vamos observar a demanda 
que será apresentada e, sur-
gindo a necessidade, teremos 
carros em prontidão”, explica 
João Rezende, presidente do 
Consórcio Guaicurus. 

Implantadas na pandemia, 
as rotas dinâmicas também 
serão mantidas para desa-
fogar eventuais lotações nos 
pontos mais demandados 
da cidade. Neste caso, as 
linhas alternativas podem 
ser ativadas quando houver 
necessidade, para percorrer 
somente entre preestabele-
cidos. Neste caso, não há a 
opção de paradas durante 
o trajeto. “São ferramentas 
que vamos utilizar e que 
iremos calibrar conforme o 
cenário encontrado”, explica.

Apesar de prever aumento 
de passageiros com o fim da 
restrição pelo toque de reco-
lher, João Rezende acredita 
que o acréscimo não terá 
grande influência na rotina já 
praticada, inclusive julga que 
dificilmente a Capital voltará 
a ter o mesmo número de 
usuários do transporte pú-

blico, como registrado antes 
do início das restrições pro-
vocadas pela pandemia do 
novo coronavírus.

“Não voltaremos ao pa-
tamar como foi em 2019 
porque muitas empresas 
fecharam e pessoas come-
çaram a trabalhar em home 
office. Grande parte da nossa 
clientela era de trabalha-
dores de call center que 
agora trabalham de casa. 
Esses clientes não voltam 
mais porque foi um modelo 
de serviço que deu certo”, 
analisa o presidente. 

De acordo com Rezende, 
dados nacionais também 
apontam que a tendência é 
de que o mercado do trans-
porte coletivo perca entre 
65% e 80% do público que 
tinha antes da pandemia da 
COVID-19. 

Vale lembrar que, em 2019, 
antes da pandemia, a média 
diária de usuários pagantes 
do transporte público era 
de 145 mil pessoas. Desde 
o ano passado, a demanda 
registrou uma  queda acen-
tuada e hoje o serviço m 
Campo Grande é  utilizado 
por aproximadamente 73 mil 
pagantes diariamente.

Já entre os estudantes, 
que voltaram às aulas pre-
senciais neste mês, a pro-
cura é ainda menor. Antes, 
cerca de 22 mil pegavam 
ônibus, na quarta-feira (18), 
e apenas quatro mil usaram 
o serviço durante os três 
períodos de aula. 

“Claro que existem muitos 
detalhes a se levar em consi-
deração, por exemplo, o fato 
de as aulas serem retomadas 
de forma escalonada. Mas, 
ainda assim, a demanda ainda 
é muito inferior ao que costu-
mávamos trabalhar”, explica.  

Os dados sobre o comporta-
mento da pandemia em Campo 
Grande dão força à recente 
discussão sobre a aplicação 
da terceira dose da vacina 
contra a COVID-19 em idosos, 
segundo grupo a receber o 

imunizante desde que a va-
cinação começou, em janeiro 
deste ano.

A medida é amplamente 
defendida pelo secretário mu-
nicipal de Saúde, José Mauro 
Filho, que já declarou ser favo-

rável a que pessoas com 60 anos 
ou mais tenham preferência, 
inclusive, em relação aos ado-
lescentes, que já começaram 
a receber as doses na Capital.

Na terça-feira (17), a SES 
(Secretaria de Estado de 

Saúde) encaminhou pedido de 
vacinas ao Ministério da Saúde 
para fazer a revacinação dos 
idosos. Segundo o Estado, a 
imunização do grupo deve 
acontecer mesmo sem o envio 
das doses especiais.

Segundo José Mauro Filho, 
secretário municipal de Saúde, 
os estudos sobre a vacinação com 
vacinas de diferentes fabricantes 
deveriam ser levados em conta. 
Destacou ainda que a sua vontade 
era de começar a aplicação na 
próxima semana com o novo lote 
de vacinas que chegará em breve e 

fazer a aplicação conforme a idade 
e os grupos prioritários, alcançando 
a toda a população. 

“Já mandamos uma justificativa 
ao ministro da Saúde no dia 4 de 
agosto, tanto de internação quanto 
de óbitos, então já tínhamos os 
pacientes acima de 60 anos, com 
uma prevalência de internação e 

óbitos, o que justifica a aplicação 
da terceira dose, e já solicitamos. 
O encaminhamento do ministério 
é de que eles vão fazer um ensaio 
clínico e um estudo. Teremos uma 
visita oficial da Rosana Leite, do 
Ministério da Saúde, nesta sexta-
feira para discutir a questão da 
terceira dose”, explicou. 

Secretária extraordinária de 
Enfrentamento à COVID-19 

do Ministério da Saúde
faz visita à Capital

Revacinação

Secretário José Mauro  
informou que solicitou 
ao Ministério da Saúde 
aval para a aplicação
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Pandemia Transporte

Municípios de fronteira mantêm cautela nas 
flexibilizações mesmo com redução de contágio

Consórcio Guaicurus prevê 
aumento na frota de ônibus

para avaliarmos como será e 
na segunda vamos extinguir o 
toque de recolher”, disse.  

No município de Porto Mur-
tinho, o prefeito Nelson Cintra 
e o Comitê de Enfrentamento 
à COVID-19, em reunião, 
também resolveram, mesmo 
com a vacinação em massa, 
manter algumas medidas, 
como 50% da capacidade em 
igrejas, mercados, restau-
rantes e o distanciamento 
social de 1,5 m. Mas flexibi-
lizou no toque de recolher que 
passou a ser de 0h às 5h. 

Conforme dados da secre-
taria municipal, a queda nos 
números de casos foi de 62%, 
se comparado junho, mês 
que antecedeu a vacinação 
em massa, com julho, mês 
da imunização de todos os 
maiores de 18 anos. Já neste 
mês, até a última quarta-feira 
(18), seis novos casos tinham 
sido confirmados. 

“Os casos e mortes dimi-

nuíram bastante após a va-
cinação. Mas continuamos 
orientando e pedindo à po-
pulação que continue com os 
cuidados e seguindo as me-
didas que ainda mantemos 
no município”, explicou Sílvia 
Diaz, responsável pela epide-
miologia municipal. 

Antônio João, primeira 
cidade que deu início à va-
cinação em massa, ainda no 
dia 1º de julho, dia em que 
recebeu as doses da Janssen, 
reduziu em 84% o número de 
casos e registrou a última 
morte no dia 2 de julho.

Na última semana epide-
miológica, o município regis-
trou dois novos casos, antes, 
na semana da vacinação, 
chegou a ter 13 pessoas in-
fectadas. “Acabou a pressão 
sobre nós”, disse o prefeito 
Marcelo Pé. 

Ao todo, 94.215 pessoas 
da região de fronteira foram 
imunizadas com a vacina da 

Janssen.  E segundo a última 
análise da secretaria estadual, 
feita após 45 dias, os 13 mu-
nicípios apresentaram neste 
período queda de 75,5% nos 
casos confirmados, 69% nas 
hospitalizações e 79,2% em 
relação às mortes. 

O estudo de eficácia da va-
cinação em massa está sendo 
conduzido pelo infectologista 
Júlio Croda, por meio do grupo 
VEBRA COVID-19 (Vaccine 
Effectiveness in Brazil Against 
COVID-19), que é composto 
por diversas instituições, 
como Fiocruz, UFMS, Stan-
ford University, Yale Univer-
sity, Instituto de Salude Global 
de Barcelona, Universidade da 
Flórida, entre outras.

 A Prefeitura de Campo 
Grande publicou no Diário 
Oficial a revogação, a 
partir de segunda-feira 
(23), do toque de recolher.

A decisão do município  
levou em consideração a 
diminuição da taxa de 
ocupação de leitos de UTI e 
mortes em decorrência de 
COVID-19. 

Segundo a prefeitura, 
o avanço na vacinação 
também influenciou. 
Somente ontem (19), a 
Capital atingiu 64,64% 
com a primeira dose e 
41,89% com a segunda. 
Entretanto, algumas 
normas de biossegurança 
serão mantidas.

Prefeitura revoga 
toque de recolher na 
Capital a partir de 

segunda-feira

Fonte: Painel Mais Saúde
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Segurança 

Infraestrutura 

Ministro da Justiça destacou que a unidade vai reduzir a lotação do sistema carcerário

Novo presídio incrementa em 13% a capacidade 
de vagas para o regime fechado masculino

Investimentos de até R$ 17 milhões darão uma 
nova cara para a região da antiga rodoviária

Governo vai 
investir R$ 7,4 
milhões em bolsas

Prefeitura decreta 
ponto facultativo 
dia 6 de setembro 

Capital homologa 
licitação para 
asfaltar ruas 

Licenciamento de 
veículos final 7 e 8 
vence em agosto

O governo do 
Estado firmou uma 
parceria estratégica 
com o Ministério da 
Educação, por meio da 
Capes (Coordenação 
de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível 
Superior), ontem (19), e 
vai investir R$ 7,4 milhões 
em bolsas de pesquisa 
científica para 59 cursos 
de pós-graduação de 5 
universidades: UFMS, 
UEMS, UFGD, UCDB e 
Uniderp. Do valor total, 
R$ 4,4 milhões serão de 
recursos próprios da 
Capes e cerca de R$ 3 
milhões do governo. Ao 
todo, serão ofertadas 65 
bolsas de mestrado, 46 
de doutorado e 21 de pós-
doutorado. (RA) 

A Prefeitura de 
Campo Grande decretou 
ponto facultativo, nas 
repartições públicas 
municipais, ao expediente 
do dia 6 de setembro que 
antecede o feriado do 
Dia da Independência 
do Brasil. O decreto foi 
publicado na edição de 
ontem (19), do Diário 
Oficial de Campo Grande, 
com exceção a unidades 
e serviços considerados 
essenciais no atendimento 
à população, como os 
Centros Regionais de 
Saúde, as UPAs (Unidades 
de Pronto Atendimento) 
e o serviço de limpeza da 
cidade e coleta de lixo 
domiciliar. (RA)

A Prefeitura de Campo 
Grande vai executar 14,2 
km de pavimentação 
nos bairros Rita Vieira 
(etapa 2) e Park Dallas, 
parcelamento vizinho, 
obras que integram o 
Reviva Mais Campo 
Grande. A homologação do 
resultado da concorrência 
pública foi publicada na 
edição de ontem (19) 
do Diário Oficial. Nesta 
etapa está previsto o 
asfaltamento de 42 ruas, 
32 para completar o 
projeto no Rita Vieira e 
10 no Park Dallas. Serão 
beneficiados mais de 20 
mil moradores nessas 
regiões da cidade, que 
passarão a contar com 
uma nova  infraestrutura. 
(MP com assessoria)

Condutores de veículos 
com placas final 7 e 8 têm 
menos de 15 dias para 
pagar o licenciamento, 
procedimento anual e 
obrigatório que autoriza 
o veículo a circular pelas 
vias, que vence dia 31 
de agosto. Desde 15 de 
março, o procedimento que 
atesta que o automóvel se 
encontra em conformidade 
com as normas é feito 
exclusivamente de forma 
on-line. Ao acessar o site 
do Detran-MS, o usuário 
clica em Portal de Serviços, 
no canto superior direito, 
e é remetido diretamente 
ao Meu Detran, onde, após 
cadastrar seus dados, tem 
acesso direto a serviços de 
forma separada. (MP com 
assessoria)

“São 407 vagas e daqui a uns 
dias vamos concluir e entregar 
também; isso fortalece nossa 
segurança”, disse. 

Anderson Torres, ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, enfatizou que a segu-
rança pública de Mato Grosso 
do Sul é prioridade para o go-
verno federal, principalmente 
por conta da fronteira com 
Bolívia e Paraguai.

“Estamos fazendo nossa 
parte, estruturando a segu-
rança pública, temos uma visão 
muito apurada dessa questão 
penitenciária no Brasil. A gente 
entende que a segurança pú-
blica passa pelos presídios, que 
uma das grandes saídas para o 
problema da segurança pública 
brasileira é o sistema peniten-
ciário, enfrentar a questão da 
ressocialização e saber o que 
será feito desse mais de meio 
milhão de pessoas que se en-
contra encarceradas no Brasil. 
O Estado de Mato Grosso do Sul 
tem feito bem isso, essa inaugu-
ração é um exemplo de serie-
dade e vem ao encontro desse 
trabalho integrado”, ressaltou. 

Durante a visita do mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres, 
foi instalado o CIISPR-CO 
(Centro Integrado de Inteli-
gência de Segurança Pública 
Regional Centro-Oeste), um 
sistema de combate ao crime 
organizado e que integra o 
trabalho das polícias de Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Goiás e Distrito Federal. 

A estrutura foi montada no 
Parque dos Poderes e custou 
R$ 2,5 milhões, sendo R$ 2 
milhões do governo federal, 
para aquisição de equipa-
mentos eletrônicos e sistemas 
de inteligência, e R$ 500 mil 
do governo do Estado, para 

reforma e segurança orgânica.
“Esse núcleo de inteli-

gência vai dar resultado 
para o país. Está em Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, 
por uma questão estraté-
gica. Somos o estado com 
maior fronteira com a Bolívia 
e o Paraguai e vivenciamos 
problemas de contrabando, 
narcotráfico e descaminho. 
Então, essa inteligência favo-
rece o Brasil”, explicou o go-
vernador Reinaldo Azambuja.

Vai atuar no CIISPR-CO 
uma equipe formada por 
agentes de inteligência das 
forças estaduais, federais, 
Forças Armadas e de fiscali-
zação, como Sefaz (Secretaria 

de Estado de Fazenda) e Re-
ceita Federal do Brasil. O tra-
balho interliga 146 bancos de 
dados de segurança pública 
de todo Brasil e vai contribuir 
para combater crimes de trá-
fico de drogas, armas, além de 
contrabando e descaminho. 

“Inclusive de países que 
seriam destino dos grandes 
carregamentos de drogas 
e outros produtos ilícitos. 
Combatendo crime organi-
zado, nós garantimos pro-
gresso que gera emprego e 
renda”, completou o secre-
tário estadual de Justiça e 
Segurança Pública, Antônio 
Carlos Videira.

O ministro reforçou que a 

fronteira faz com que a im-
plantação do Centro em Mato 
Grosso do Sul seja ainda mais 
necessária. “É um Centro In-
tegrado de Inteligência ex-
tremamente importante, que 
liga Mato Grosso do Sul e 
o Centro-Oeste a todas as 
regiões do país, fazendo uma 
verdadeira integração da in-
teligência e operações, pos-
sibilitando resultado muito 
mais eficaz contra o crime 
organizado. Mato Grosso do 
Sul é extremamente impor-
tante nesse contexto da se-
gurança nacional, pois tem 
uma grande fronteira com 
dois países muito importantes 
para o Brasil”, disse. 

Capital recebe centro de combate ao crime organizado

Governador Reinaldo 
Azambuja comemorou 
os novos investimentos 
em segurança pública

Valentin Manieri
Mariana Ostemberg 

Com 603 vagas e um inves-
timento de mais de R$ 18,5 
milhões, foi inaugurada, ontem 
(19), a Penitenciária Estadual 
Masculina de Regime Fechado 
da Gameleira II, em Campo 
Grande. A promessa é de que 
a nova unidade contribua para 
aumentar em 13% a capacidade 
para presos dessa categoria em 
Mato Grosso do Sul, em que 
há maior demanda de custo-
diados. O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Anderson 
Torres, esteve na Capital para a 
inauguração do local e também 
para a implantação do CIISPR-
-CO (Centro Integrado de Inte-
ligência de Segurança Pública 
Regional Centro-Oeste). 

Segundo o diretor-presi-
dente da Agepen-MS (Agência 
Estadual de Administração 
do Sistema Penitenciário de 
Mato Grosso do Sul), Aud de 
Oliveira Chaves, o presídio 
contribui para a diminuição 
da lotação do setor carce-
rário, e devem ser abrigados 
no local detentos proces-
sados e faccionados.  

“Com essa inauguração, 
além de contribuir para lotação, 
proporciona condições técnicas 
para separação de internos 
que não possuem convívio com 
outros presos, principalmente 
faccionados. A proposta é de 
que não atue com lotação má-
xima, deixe sempre 10% das 
vagas para algumas situações 
que requeiram transferências 
emergenciais de presos no Es-
tado”, assegurou. 

Conforme Chaves, há pre-
visão de que o número de 
vagas em Mato Grosso do Sul 
passe a ser ainda maior, já 
que 908 devem ser abertas 
em presídios masculinos de 
Dois Irmãos do Buriti, Naviraí, 
Nova Andradina, Paranaíba, 
Três Lagoas e no Presídio de 
Trânsito de Campo Grande. 

Para o governador Reinaldo 

Azambuja, Mato Grosso do Sul 
necessita de uma alta demanda 
de vagas nos presídios, por 
conta das frequentes apreen-
sões de drogas, que, segundo 
ele, neste ano já cresceram 
17% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

“Mato Grosso do Sul tem um 

dos sistemas prisionais mais 
robustos do mundo, sabemos 
que as maiores apreensões de 
drogas ocorrem aqui, somos de 
longe o Estado que mais apre-
ende drogas, fruto do trabalho 
das nossas polícias e também 
questão de localização, já que 
fazemos fronteira com Bolívia 

e Paraguai. A gente apreende 
muito e temos muitos presos, 
isso acaba comprimindo o sis-
tema prisional”, explicou.

O governador ainda re-
forçou que, em parceria com 
o Depen (Departamento Peni-
tenciário Nacional), está sendo 
concluído o presídio feminino. 

praticamente zerou, eu mesmo 
abro de manhã e fecho às 
16h, antes ia até mais tarde. 
Além disso tem a questão dos 
drogados e moradores de rua, 
a maioria não rouba nada 
mas fazem muita sujeira e 
espantam a clientela do local”, 
diz o comerciante.

No encontro de lançamento, 
o prefeito de Campo Grande, 
Marquinho Trad, garantiu 
que os recursos para a mo-
dernização do local já estão 
disponíveis no caixa da pre-
feitura, aguardando apenas 
os trâmites legais para o 
início. Além disso, o chefe do 
Executivo adiantou que serão 
empenhados 200 homens da 
Guarda Municipal, equipados 
e armados para reforçar a 
segurança no local.

“O dinheiro tá na conta, 
agora será feita a licitação, 
será escolhida a empresa que 
vai fazer as obras. Agora não 
é mais o Marquinhos, o di-
nheiro tá lá. E o que vocês me 
pediram vai vir pra cá, que é 
a segurança. Já fiz o plane-
jamento e 200 homens serão 
fardados, equipados, prepa-
rados e armados para essa 
revitalização”, disse o prefeito 
em tom de celebração.

Com design inovador, 
projeto prevê a 
modernização da 
fachada da rodoviária

Divulgação/PMCG
Jhefferson Gamarra

Em comemoração aos 122 
de Campo Grande, a prefeitura 
apresentou, nessa quinta-feira 
(19), um conjunto de obras que 
vai transformar e dar uma 
cara nova para a região da 
antiga rodoviária, localizada 
no coração da Capital e que es-
tava abandonada desde 2011, 
após sua desativação.

De acordo com o titular 
da Sisep (Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura e 
Serviços Públicos), Rudi Fio-
rese, serão investidos R$ 17 
milhões em reformas e a pre-
visão é de que até o fim deste 
ano seja definida, por meio 
de licitação, a empresa res-
ponsável pelas obras. Após 
o certame, a reforma deverá 
ser concluída em 12 meses. 

A curto prazo serão refor-
madas as ruas que formam o 
quadrilátero da antiga rodovi-
ária, compreendendo as ruas 
Dom Aquino, Barão do Rio 
Branco, Joquim Nabuco e Vas-
concelos Fernandes, em obras 
que fazem parte da segunda 
etapa do Reviva Campo Grande.

Nos cerca de 11% do prédio 
pertencentes à administração 
pública serão instaladas lâm-

padas de LED, executadas 
novas calçadas com acessi-
bilidade, paisagismo e áreas 
de descanso, reordenamento 
viário, instalações elétrica e 
hidráulica, elevadores, além 
da nova fachada.

“A gente pretende trazer 
para cá a GCM e a Funsat, que 
atrai muita gente, para voltar 
a dar movimento com segu-
rança e incentivar essa re-
gião. Para que espaço aqui tão 
utilizado e importante para 

a cidade volte a ganhar vida 
novamente. Com a reforma es-
trutural na parte do município, 
os comerciantes ficarão mais 
seguros em investir também 
em seus comércios”, avaliou 
Rudi Fiorese.

Comerciantes comemoram  
Tocando o comércio da fa-

mília na antiga rodoviária há 
33 anos, Miguel Kodas conta 
que o estabelecimento foi inau-
gurado pelo pelo pai em 1978. 

De lá pra cá, segundo ele, 
muita coisa mudou, principal-
mente com a inauguração do 
atual terminal rodoviário na 
saída para São Paulo. Agora, 
apesar de desconfiado, tem 
esperanças de o espaço voltar 
ao que já foi um dia.

“Vamos ver, né, sempre 
falaram que reformariam e 
nada. Mas parece que dessa 
vez vai dar certo. Aqui foi 
muito bom, mas desde 2011 
ficou péssimo, o movimento 
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Sicadems não determina prazo mas alega que empresas já trabalham com 50% da capacidade de processamento

Frigoríficos de MS podem suspender as operações 
por falta de bovinos para o abate, diz sindicato

Além da falta dos 
animais no abate, o 
consumo de carne bovina 
caiu muito no Brasil 
em razão da perda de 
poder aquisitivo da 
população mais pobre e 
do alto valor da proteína 
comercializada nos 
açougues e supermercados. 
Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística), o consumo 
obteve uma queda de 5% 
em 2020, para 36 kg por 
pessoa ao ano. É o menor 
nível desde 2008. Trata-se 

também do 4º ano seguido 
de queda. 

Outro levantamento 
que corrobora a baixa 
no consumo é da 
Procon Campo Grande 
(Subsecretaria de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor), realizado 
em julho deste ano. No 
estudo, o órgão aponta 
que um quilo de picanha 
chegou a custar R$ 87,99 
em uma casa de carnes 
da Capital. Nos mercados, 
o preço do corte nobre 
variou 46%, com o quilo 

mais barato a R$ 48,00 e o 
mais caro a R$ 69,99. 

Porém, de acordo com 
Comarella, apesar da 
baixa nas vendas, nas 
redes de supermercados 
o produto até sobra nas 
gôndolas. “O mercado 
está abastecido, tem 
carne sobrando porque 
o consumidor está sem 
condições financeiras 
de comprar. A carne está 
muito cara e ele acaba 
indo para outras opções, 
então o consumo está 
muito fraco”, analisou.

Consumo está baixo, mas preço continua elevado

ProduçãoEconomia-inadimplência

Custos de produção de suínos 
e de frangos de corte 
acumulam alta de 50% 

Quase metade dos brasileiros tinha contas 
mensais em atraso durante a pré-pandemia 

Frigoríficos já estão 
operando com metade 
dos abates e podem 
parar atividades

Arquivo

CN
A 
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Flávio Veras

Os frigoríficos de Mato 
Grosso do Sul poderão sus-
pender o abate de bovinos 
nos próximos meses, segundo 
o Sicadems (Sindicato das In-
dústrias de Frios, Carnes e 
Derivados do Estado). 

O presidente da entidade, 
Regis Comarella, afirmou 
que as empresas já traba-
lham com 50% da capaci-
dade, porém a alta na arroba 
do boi e a queda no consumo 
da proteína estão inviabili-
zando os custos operacionais 
do setor. 

A declaração foi dada em 
uma entrevista realizada 
ontem (19) na rádio CBN 
de Campo Grande. Ainda 
de acordo com Comarella, a 
falta de chuvas está inviabili-
zando o abate do gado criado 

no sistema de pastagem. A 
única alternativa viável é  
buscar os bovinos criados 
em confinamento, ou seja, 
onde o custo de manuseio é 
maior em razão do manejo 
com ração, o que acaba en-
carecendo a arroba.

Hoje a cotação no Estado 
gira em torno de R$ 312, 
na região sul; e na região 
centro, R$ 314 na arroba. 
Para se ter uma ideia desse 
aumento, o preço era co-
mercializada a R$ 241 em 
dezembro do ano passado. 
Ou seja, nos primeiros oitos 
meses deste ano, houve um 
aumento de 30% na cotação 
da commodity.

“O que vem ocorrendo 
é que os frigoríficos vêm 
passando por um momento 
bem complicado, há situação 
mesmo preocupante, de neste 

mês ou nos próximos alguns 
não aguentarem, ter de dar 
férias ou quem sabe para-
lisar, porque não conseguem 
pagar os custos”, explica.

Exportação
O alto valor da carne ne-

gociada no Brasil, e em es-
tados produtores como MS, 
vem refletindo também nas 
exportações.  Conforme Co-
marella, países europeus 
estão deixando de adquirir 
a carne brasileira em razão 
do custo elevado, apesar de 
uma maior desvalorização 
do real no mercado inter-
nacional. Porém o mercado 
chinês ainda continua com 
uma crescente demanda pela 
proteína bovina brasileira. 

“Tem os frigoríficos que 
exportam, principalmente 
para a China, que estão con-

Os custos de produção de 
frangos de corte e de suínos 
registraram novo aumento 
durante o mês de julho se-
gundo os estudos publicados 
pela CIAS, a Central de Inte-
ligência de Aves e Suínos da 
Embrapa, que disponibiliza 
as informações no site em-
brapa.br/suinos-e-aves/cias. 
Tanto o ICPFrango quanto 
o ICPSuíno ultrapassaram 
a barreira dos 400 pontos, 
chegando aos 400,79 e 406,41 
pontos, respectivamente.

Em julho, o ICPFrango 
aumentou 0,42%, apesar da 
queda de 0,77% no valor de 
aquisição dos pintinhos de 
um dia, um dos itens que 
compõem o valor total dos 
custos de produção das aves. 
Agora, o ICPFrango acumula 
alta de 18,97% somente em 
2021 e de 50,72% nos últimos 
12 meses. O custo de pro-
dução do quilo do frango de 
corte vivo no Paraná, produ-
zido em aviário do tipo clima-
tizado em pressão positiva, 
oscilou R$ 0,02 em julho com 
relação a junho, passando de 
R$ 5,16 para R$ 5,18.

Já o ICPSuíno registrou 
uma alta de 4,15%, influen-
ciado principalmente pelas 
despesas operacionais com 
a alimentação (3,93%). No 
ano de 2021, o ICPSuíno 
registra alta de 8,33%. Nos 
últimos 12 meses, a variação 

é de 50,22%. Com isso, o 
custo total de produção por 
quilograma de suíno vivo 
produzido em sistema do 
tipo ciclo completo em Santa 
Catarina voltou a registrar 
valor superior aos sete 
reais, fechando em R$ 7,10.

Aplicativo Custo Fácil 
O aplicativo da Embrapa 

agora permite gerar relató-
rios dinâmicos das granjas, 
do usuário e das estatís-
ticas da base de dados. Além 
disso, os relatórios per-
mitem separar as despesas 
dos custos com mão de obra 
familiar. O Custo Fácil está 
disponível de forma gratuita 
para instalação em disposi-
tivos Android, na Play Store 
do Google.

Planilha de custos do 
produtor – Produtores de 
suínos e de frango de corte 
integrados podem usar na 
gestão da granja a planilha 
eletrônica feita pela Em-
brapa. Ela compara a re-
ceita obtida com os custos 
de produção, acompanhando 
a geração de caixa da granja 
e o impacto da prestação 
do financiamento, e ainda 
analisa o resultado e apre-
senta uma estimativa da 
Taxa Interna de Retorno 
(TIR) do investimento. A 
planilha pode ser baixada 
no site da CIAS.

seguindo sobreviver e até 
ganhar. Os outros países que 

compram o produto também 
não estão sendo atraentes. 

Mas os que exportam perdem 
menos”, revelou.

Estiagem

O estudo também apontou 
que 72,4% dos brasileiros vi-
viam em famílias que relataram 
alguma dificuldade para pagar 
suas despesas mensais em 2017 
e 2018. Outras 27,6% indicaram 
algum nível de facilidade para 
quitar seus compromissos fixos.

Em 2017 e 2018, 83,3% da 
população vivia em famílias nas 
quais algum integrante tinha 
acesso a serviços financeiros. 
Os percentuais foram de 66,2% 
para conta corrente, de 49,9% 
para cartão de crédito, de 55,9% 
para caderneta de poupança e 
de 19,5% para o cheque especial.

Esses dados fazem parte 
da dimensão do estudo cha-
mada acesso aos serviços fi-
nanceiros e padrão de vida. 
A pesquisa traz ainda infor-
mações sobre alimentação, 
transporte e lazer e viagem.

O IBGE aponta que 41% da 
população residia em domicí-
lios com algum nível de inse-
gurança alimentar – a fatia 
de 28,4% era integrante de 
famílias com as pessoas de 
referência pretas ou pardas.

O estudo ainda mostra que a 
despesa média per capita das 
famílias com transporte no país 
foi de R$ 85,44 em 2017 e 2018. 
A quantia era distribuída da se-
guinte forma: 71,2% (R$ 60,81) 
para transporte particular, táxi 
e aplicativos; 20,6% (R$ 17,57) 
para transportes coletivos; e 
8,3% (R$ 7,06) para meios alter-
nativos e outros.

Falta de dinheiro 
com perda de 
empregos elevou a 
inadimplência no país

LEONARDO VIECELI
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) 

 Em período pré-pandemia, 
quase a metade dos brasi-
leiros pertencia a famílias que 
haviam atrasado o pagamento 
de pelo menos uma conta 
mensal fixa em razão de difi-
culdades financeiras.

A conclusão integra novo re-
corte da POF (Pesquisa de Orça-
mentos Familiares) 2017-2018, 
divulgado nessa quinta-feira 
(19) pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

Conforme o estudo, 46,2% 
dos brasileiros (95,6 milhões de 
pessoas) pertenciam a famílias 
que haviam atrasado pelo menos 
uma conta fixa, no intervalo de 
12 meses, em razão do aperto no 
bolso. A fatia de 53,8%, por outro 
lado, não registrou atrasos.

André Martins, pesquisador 
do IBGE, avalia que os dados 
de 2017 e 2018 já refletiam um 
cenário de dificuldades para 
uma parte considerável da po-
pulação. À época, a economia 
tentava deixar para trás a he-
rança da recessão de 2015 e 
2016, que prejudicou a geração 
de emprego e renda.

Com a chegada da pandemia 
de COVID-19, em 2020, a pers-
pectiva é de piora nos dados, se-
gundo Martins. “Quando há um 
evento negativo, a tendência é 
de piora”, aponta o pesquisador.

Os números do IBGE sina-
lizam que as faturas de água, 

luz e gás foram as mais afetadas 
pelas restrições nos orçamentos 
familiares entre 2017 e 2018.

De acordo com o instituto, 
37,5% da população vivia em 
famílias que reportaram atraso 
no pagamento desse tipo de 
conta mensal em razão das di-
ficuldades financeiras.

O acerto postergado de des-
pesas com prestação de bens 
e serviços (26,6%), como TV a 
cabo, e aluguel ou prestação 
de imóvel (7,8%) vieram na se-
-quência da lista.

A pesquisa ainda detalha que 
30,4% da população integrava 
famílias que haviam atrasado 
pelo menos uma conta fixa e que 
tinham pretos e pardos como 
pessoas de referência (respon-
sáveis por gastos). O percentual 
foi menor para aquelas famí-

lias cujas pessoas de referência 
eram de cor branca (15,2%).

No recorte por nível de ins-
trução, foi observado que as 
famílias com atrasos e com 
pessoas de referência com 
menor escolaridade, até o En-
sino Fundamental completo, 
concentravam 26% dos mora-
dores no país.

“Essas famílias são mais afe-
tadas diretamente [pelas difi-
culdades]. A decomposição por 
grupos colabora para uma visão 
sobre o cenário como um todo”, 
diz Martins.

A edição anterior da POF 
reuniu dados de 2008 e 2009. 
Conforme o IBGE, houve alte-
rações em questionamentos, 
e os dados apresentados 
nessa quinta-feira não são 
comparáveis.



Campo Grande-MS | Sexta-feira, 20 de agosto de 2021 ECONOMIAA8 

CâmaraEnergia-preços Corumbá

Ensino

A medida traz mais segurança jurídica ao setor e 
pode acelerar investimentos em novos projetos

Projeto que cria marco 
regulatório vai cobrar 
uso de energia solar 

Governo quer facilitar 
inscrição em programa 
que diminui a conta de luz Quem tem sistemas já 

instalados só vai pagar 
tarifa de energia solar a 

partir de 2045

Valentin Manieri

Di
vu

lg
aç

ão

Danielle Brant
Folhapress

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem (19) o projeto 
que facilita a inscrição de 
famílias no programa Ta-
rifa Social, que concede des-
contos na conta de luz para 
a população de baixa renda.

O texto foi aprovado em 
votação simbólica. Agora, 
segue para sanção ou veto do 
presidente Jair Bolsonaro.

O projeto aprovado pelo 
plenário da Câmara prevê 
que as famílias de baixa 
renda sejam cadastradas 
automaticamente no pro-
grama Tarifa Social de 
Energia Elétrica.

Hoje, a lei determina 
apenas que essas famílias 
sejam informadas sobre o 
direito ao desconto.

De acordo com o texto 

aprovado, o Poder Executivo 
e as concessionárias, per-
missionárias e autorizadas 
de serviço público de distri-
buição de energia elétrica 
deverão compatibilizar e 
atualizar a relação de ca-
dastrados que atendam aos 
critérios e cadastrar as famí-
lias automaticamente.

A lei entra em vigor 120 
dias após publicação oficial.

Pelas regras do pro-
grama, famílias inscritas no 
CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
governo federal) com renda 
mensal per capita menor 
ou igual a meio salário-mí-
nimo (R$ 550) têm direito à 
Tarifa Social.

Quem recebe o BPC (be-
nefício assistencial a idosos 
e deficientes carentes) 
também pode fazer parte do 
programa.

Vale abre 
seleção para 
150 vagas 
de trainees

Suzano amplia 
programa de 
ediucação em 
4 cidades de MS

Fonte: Agência Brasil

SAIBA COMO FICARÁ A COBRANÇA DA ENERGIA SOLAR

A partir de 2029, essas unidades também estarão 
sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel.

15% a partir de 2023

30% a partir de 2024

45% a partir de 2025

60% a partir de 2026

75% a partir de 2027

90% a partir de 2028

A partir de 2029, após 
o período de transição, 

os geradores de energia 
distribuída ficarão sujeitos 

às regras tarifárias 
estabelecidas pela Aneel 

(Agência Nacional de Energia Elétrica). 

Para as unidades de minigeração distribuída acima 
de 500 kW, haverá incidência, até 2028 de:

100%

100%

40%Custo de 
distribuição

Encargos de Pesquisa e Desenvolvimento e 
Eficiência Energética e taxa de Fiscalização 
de Serviços de Energia Elétrica.

Custo de 
transmissão

Flávio Veras

O projeto que institui o 
marco legal da geração própria 
de energia (solar), conhecida 
como geração distribuída, já foi 
aprovado na Câmara e agora 
segue para análise do Senado. 
Ou seja, em breve a utilização 
da energia renovável também 
será taxada nos novos projetos. 
Para a Absolar (Associação 
Brasileira de Energia Solar Fo-
tovoltaica), o Projeto de Lei 
n° 5.829/2019 traz mais segu-
rança jurídica ao setor e pode 
acelerar os investimentos em 
novos projetos fotovoltaicos em 
residências e empresas no país.

Pelo texto aprovado, os micro 
e minigeradores de energia que 
já existem pagarão, até 2045, os 
componentes da tarifa somente 
sobre a diferença, se positiva, 
entre a energia consumida e 
a gerada de forma alternativa 
e injetada na rede de distri-
buição. A regra também vale 
para consumidores que pe-
direm acesso à distribuidora, 
por meio do Sistema de Com-
pensação de Energia Elétrica 
(SCEE), em até 12 meses da 
publicação da futura lei. 

Na avaliação da Absolar, se-
gundo Rodrigo Sauaia, a apro-
vação do PL desfaz as incer-
tezas jurídicas e regulatórias 
que pairavam sobre o mercado 
e, com isso, traz estabilidade, 
previsibilidade e clareza para 
o crescimento acelerado da 
energia solar no Brasil. 

“O PL aprovado manteve as 
principais recomendações do 
setor e veio em boa hora para 
os brasileiros, pois a geração 
própria de energia solar é um 
excelente investimento para ci-
dadãos, empresas e produtores 
rurais, com um retorno (pay-
back) estimado em cerca de 
quatro anos na média no país”, 
diz. “A fonte solar ainda ajuda 
a aliviar os custos com energia 
elétrica e protege os consumi-
dores de aumentos tarifários e 
principalmente das bandeiras 
vermelhas”, esclarece Sauaia.

Transição
Pelo texto, consumidores que 

já possuem sistema de geração 
distribuída até a publicação da 
lei permanecerão isentos de co-
branças até 31 de dezembro 
de 2045. Quem solicitar a en-
trada no sistema de geração 
distribuída até 12 meses após 
a publicação da nova legislação 
também ficará isento até 2045.

Para os novos consumidores, 

haverá uma regra de transição 
de seis anos. A proposta é de que 
eles comecem a pagar por 15% 
dos custos associados à energia 
elétrica em 2023 – o percentual 
vai subindo gradativamente 
(veja gráfico acima).

Crescimento
Mato Grosso do Sul registrou 

desde 2019 um aumento expres-
sivo na adesão à energia solar. 
Com isso a geração distribuída 
instalada em relação a 2018 
chegou a 400%. Dessa forma, o Es-
tado tem se destacado na geração 

de energia limpa e renovável. Até 
4 de agosto de 2021 foram 2.014 
unidades instaladas no Estado.

Dados da Associação Mo-
vimento Solar Livre mostram 
que em 2020 foram instaladas 
7.720 unidades de geração dis-
tribuída, aumento de 87% em re-
lação a 2019, ano em que foram 
4.122 unidades instaladas. De 
2017 a 2019 o crescimento anual 
ultrapassa os 100%.

Em Campo Grande, o cres-
cimento na instalação de 
placas fotovoltaicas segue a 
tendência do Estado. 

Estão abertas as ins-
crições para os dois Pro-
gramas de Recém-Gra-
duados 2022 da Vale: o 
Global Trainee Program e 
o Programa Trainee Espe-
cialista de Engenharia e 
Geologia. A empresa busca 
diversidade e candidatos 
alinhados com o compro-
misso de construção de um 
ambiente de trabalho res-
peitoso e inclusivo. No total, 
são cerca de 150 vagas 
para talentos recém-for-
mados que tenham espírito 
de colaboração e desejo 
de aprender. Há oportuni-
dades para atuar em Co-
rumbá (MS) e nos estados 
de Minas Gerais, Espírito 
Santo, Maranhão, Pará e 
Rio de Janeiro. As inscri-
ções vão até 24 de setembro 
e poderão ser feitas em 
www.vale.com/trainee.

A Suzano ampliou o Pro-
grama de Educação para 
mais quatro municípios de 
Mato Grosso do Sul. Além 
de Ribas do Rio Pardo, a ini-
ciativa irá apoiar a melhora 
na qualidade do ensino nos 
municípios de Brasilândia, 
Santa Rita do Pardo, Sel-
víria e Três Lagoas, bene-
ficiando cerca de 25 mil 
estudantes de 60 escolas 
da rede pública de ensino.

O Programa Suzano de 
Educação investe na qua-
lidade do ensino público, 
por meio do desenvolvi-
mento profissional dos 
educadores e do envolvi-
mento comunitário com 
foco na aprendizagem dos 
estudantes. Para isso, o 
programa atua de forma 
conjunta com secretarias 
de educação, escolas, es-
tudantes, famílias e co-
munidade para enfrentar 
os desafios educacionais 
e construir, em parceria, 
soluções para Educação.

Em 2020, o Programa 
Suzano de Educação be-
neficiou mais de 200 mil 
estudantes da rede pú-
blica de ensino em cerca 
de 900 escolas municipais 
de seis estados brasileiros 
(Bahia, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso 
do Sul, Pará e São Paulo). 
(Com informações da as-
sessoria de imprensa)

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,419 R$ 5,421                  0,8558
Turismo R$ 5,46 R$ 5,607         0,9724
Euro R$ 6,34 R$ 6,341             0,7147
Libra Esterlina R$ 7,38 R$ 7,381      - 0,1893

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 310,45
IBOVESPA (SP): 117.164,69 +522,07 (0,45%)

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

Cotações

Poupança 

17/08         0,1159
18/08              0,1590
19/08              0,1590
20/08              0,1590
21/08              0,1590
22/08              0,1590
23/08             0,1590
24/08              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
17/08            0,5000
18/08            0,5000
19/08            0,5000
20/08            0,5000
21/08            0,5000
22/08            0,5000
23/08            0,5000
24/08            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 39º

São Paulo                  16º 31°

Brasília 14º 28º

Rio de Janeiro 16º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   36°
Dourados      20°    37°
Corumbá                 24°              40°
Maracaju                 20°             38°
Ponta Porã                19°              35°
Três Lagoas               24°   38°
Mundo Novo             21°    38°

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.: 9% máx.: 26%

Indexadores Financeiros

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

Agosto de 2021

Boa Sorte

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 18/08/2021)

SENA          0    0,00
QUINA                     128                         25.058,88
QUADRA                    8.020                                      571,34

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 41.000.000,00

0 8  1 1  1 3  3 3  3 8  4 8
(CONCURSO Nº 2401)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5635)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA       60                        8.017,63
TERNO                 3.754                         192,69
DUQUE               91.575                           4,34

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.400.000,00

(SORTEIO REALIZADO  18/08/2021)

6 4  6 6  7 0  7 3  7 4

(N°5636)Quina
04  51  53  61  80

1° Sorteio

2° Sorteio
06 07 08 22 26 30

01 05 14 19 32 34

(N°2263)Dupla Sena

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

Lotofácil (N°2312)
 Rateio 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS

(N° 496)

Mês da Sorte: Junho

0 1  0 8  1 2  1 6  1 8  1 9  2 3

Dia de Sorte

07  09  18  38  42  49  71

(N°1678)Timemania

VASCO DA GAMA/RJTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2311)(SORTEIO REALIZADO 18/08/2021)

Faixa de premiação

15 acertos     0     0,00
14 acertos   248              1.431,03
13 acertos 9465             25,00
12 acertos     121279          10,00
11 acertos     652298           5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.000.000,00

0 1  0 3  0 4  0 5  0 9
1 0  1 2  1 3  1 4  1 5
1 8  1 9  2 0  2 1  2 5
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Futuro do país

COB prioriza a saúde e alunos entre 15 e 17 anos são alijados das competições

Afeganistão

Disputas para 
os de 12 a 14 
anos seguem 
no calendário

COVID-19 “barra” 
realização dos 
Jogos Escolares 
da Juventude pelo 
segundo ano seguido

Luciano Shakihama

O cancelamento pelo se-
gundo ano seguido da edição 
nacional dos Jogos Escolares 
afetará pelo menos dois mil 
alunos-atletas em Mato 
Grosso do Sul, na faixa dos 
15 a 17 anos. 

A decisão anunciada se-
gunda-feira (16), pelo COB 
(Comitê Olímpico do Brasil), 
que alegou o agravamento da 
pandemia, gera um efeito do-
minó. Em nível nacional, apro-
ximadamente cinco mil jovens 
valores deixarão de disputar 
o evento esportivo de base 
mais importante do país, que 
já revelou nomes como Mayra 
Aguiar, no judô, Hugo Calde-
rano, no tênis de mesa, e Le-
onardo de Deus, na natação.

Já as seletivas realizadas 
em cada unidade da Federação 

movimentam pelo menos 2 
milhões de competidores, se-
gundo informações do comitê. 
Na edição sul-mato-grossense 
de 2019, foram pelo menos dois 
mil alunos entre 15 e 17 anos, 
em busca da classificação. Na 
última edição nacional, dis-
putada em novembro daquele 
ano, em Blumenau (SC), o 
Estado levou pelo menos 80 
atletas, entre modalidades in-
dividuais e coletivas.

“O Comitê Olímpico do 
Brasil informa o cancelamento 
da edição de 2021 dos Jogos da 
Juventude, devido à gravidade 
da pandemia COVID-19 e à 
disseminação de novas cepas 
de coronavírus, Nos vemos em 
2022!”; esta foi a nota do COB, 
divulgada por meio do Twitter, 
no começo desta semana.

Para Elaine Nagano, um 
dos principais nomes da gi-

nástica artística de Campo 
Grande e responsável pelo 
Cefat (Centro de Formação de 
Atletas), “continuamos em um 
momento difícil, que o mundo 
inteiro está passando, é uma 
decisão muito difícil [a do 
COB], mas eu apoio”.

Ela admite que muitos 
alunos perderão a chance em 
competir nos Jogos Escolares 
nacionais por conta do limite 
da idade. “Por mais que a gente 
perca atletas, mas a gente vai 
perder por desmotivação, ou 
por causa da idade, em que já 
perdemos bastante atletas”, 
lamenta. “Mas acredito que é 
uma decisão sensata, em razão 
da situação em que a gente vive. 
Colocar atletas agora em risco 
(por conta da COVID), a gente 
perde muito mais atletas do 
que cancelar os Jogos agora”, 
argumenta Elaine.

 Vôlei cria torneios Sub-20 e Sub-21
Para José Eduardo da Mota, 

o “Madrugada”, presidente da 
FVMS (Federação de Voleibol 
de Mato Grosso do Sul), a 
decisão do COB é acertada. 
“Nós também a adotamos na 
CBV [Confederação Brasileira 
de Voleibol], as competições 
foram canceladas”, disse o 
dirigente à reportagem, por 
telefone, anteontem.  

Segundo Madrugada, no 
vôlei de quadra, para atender 
a faixa etária prejudicada 
pelo cancelamento das com-
petições, serão criadas com-
petições Sub-20, no feminino, 
e Sub-21, no masculino.

No vôlei de praia, modali-
dade considerada individual, 
as disputas foram retomadas 
este ano. “Na CBV, fomos 
orientados pelo corpo mé-
dico”, justifica o presidente 

da federação.
Sobre os Jogos Escolares 

nacionais, Madrugada res-
salta que a pandemia não 
está controlada. “Esses ga-
rotos iriam circular pelos 
aeroportos, estão voltando às 
aulas neste mês”, argumenta, 
sobre o risco do aumento no 
contágio.

“No individual é mais fácil 
de controlar, na quadra é 
mais difícil de controlar, 
muito mais gente, só tem um 
técnico”, completa.

A previsão é a de que, em 
Mato Grosso do Sul, o voleibol 
de quadra volte a ter com-
petição em novembro, com a 
Sub-15. Em um quadro mais 
realista, diz o dirigente, as 
competições de base, tanto do 
COB como as da CBV, os cam-
peonatos serão reiniciados no 
primeiro semestre de 2022. 

Folhapress

A tomada do poder no Afe-
ganistão pelo grupo fundamen-
talista Taleban, de inevitáveis 
reflexos em toda a sociedade 
do país, já tem consequências 
palpáveis no mundo esportivo. 
Há jogadoras de futebol escon-
didas, temendo represálias, e 
atletas classificados aos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio que 
não conseguem deixar o terri-
tório afegão.

É o caso de Zakia Khu-
dadadi, que seria a primeira 
mulher do país a competir na 
história das Paralimpíadas, 
no parataekwondo. Presa em 
Cabul, cujo aeroporto tem re-
gistrado cenas aterrorizantes, 
ela enviou à agência Reuters 
um vídeo, por meio do chefe de 
missão, Arian Sadiqi, em que 
solicita ajuda.

“Eu peço a vocês, mulheres 
ao redor do planeta, institui-
ções que protegem mulheres, 
organizações governamen-
tais, não deixem que os di-
reitos de uma mulher afegã 
no movimento paraolímpico 
sejam retirados tão facil-
mente”, afirma na gravação 
a atleta, ao dizer não se sentir 
segura para sair de casa.                                                                                                      

Ela e Hossain Rasouli, que 

pretendia competir no lança-
mento do disco, tinham sua 
chegada ao Japão inicialmente 
programada para terça (17). 
O caos no aeroporto cancelou 
voos comerciais, e só uma re-
viravolta improvável permitirá 
que eles disputem o torneio 
paralímpico.

Assim, o único nascido no 
Afeganistão a participar dos 
Jogos para pessoas com defi-
ciência deverá ser Abbas Ka-
rimi, que defende o time de 
refugiados. O nadador vive nos 
Estados Unidos e se tornou 
o primeiro refugiado a con-
quistar uma medalha interna-
cional em campeonatos de pri-
meira linha, ficou com a prata 
da categoria S5 no Mundial de 
Paranatação, em 2017.

Mulheres preocupadas
Para quem ficou no Afega-

nistão, sobretudo as mulheres, 
a situação é mais preocupante. 
Durante o período em que es-
teve no poder no país, entre 
1996 e 2001, o Taleban proibiu 
que as jovens fossem à escola 
e que as adultas trabalhassem 
ou saíssem de casa sem um 
acompanhante. A prática de 
esportes por elas era proibida.

Porta-vozes do grupo funda-
mentalista chegaram a se pro-

nunciar e prometeram desta 
vez uma abertura maior. Afir-
maram que vão respeitar os di-
reitos das mulheres de acordo 
com a lei islâmica e convidá-las 
a participar do novo governo. 
Quem já sofreu com a per-
seguição, porém, demonstra 
ceticismo. E medo.

“Tenho dificuldades para 
respirar e dormir sabendo que 
a vida de muitas mulheres e 
meninas no meu país, Afega-
nistão, está em perigo”, pu-
blicou a ex-jogadora Khalida 
Popal, em suas redes sociais.

Ela foi a primeira capitã da 
Seleção Feminina de Futebol 
afegã, entre 2007 e 2011, e 
depois passou a atuar como 
diretora da federação do 
país. Mesmo sem o Taleban 
no poder, as ameaças a le-
varam em 2016 a buscar asilo 
na Dinamarca, de onde ela 
acompanha a crise atual.

Dirigentes da Federação de 
Futebol do Afeganistão também 
estão temorosos, justamente 
pelo apoio demonstrado ao fu-
tebol feminino. Preocupados 
com uma possível represália, 
alguns deles buscam apoio e 
asilo na Índia, com colegas da 
associação de futebol de Nova 
Déli. (Leia mais sobre o con-
flito na página B3)

A reportagem enviou, 
na manhã de quarta-
feira (18), perguntas 
ao diretor-presidente 
da Fundesporte, 
Marcelo Miranda, 
sobre o assunto. Até 
o fechamento desta 
edição elas não foram 
respondidas.

No mesmo dia, no 
período da tarde, a 
fundação confirmou, 
em seu site, que os 
Jogos Escolares de MS 
– para alunos de 12 
a 14 anos – começam 
nesta sexta-feira (20), 
em Campo Grande. 
Os esportes coletivos 
ficaram de fora e 
as oito competições 
individuais foram 
mantidas. 

Segundo a 
organização, serão 
288 atletas (117 no 
feminino e 171 no 
masculino) de 24 
municípios, na briga 
pelos primeiros 
lugares na Capital. 
“Os Jogos Escolares 
da Juventude de Mato 
Grosso do Sul estão 
de volta, totalmente 
presenciais, mas 
com restrições e 
protocolos rígidos de 
biossegurança por 
conta da pandemia do 
novo coronavírus”, diz 
trecho da publicação  
da Fundesporte.

Diferente do COB, os 
Jebs (Jogos Escolares 
Brasileiros), de 
responsabilidade da 
CBDE (Confederação 
Brasileira de Desporto 
Escolar), estão de pé. 
Desse modo, a etapa 
estadual servirá 
de seletiva para os 
Jebs – voltados para 
estudantes de 12 a 14 
anos –, marcados para 
o Rio de Janeiro (RJ) 
entre 29 de outubro e 5 
de novembro. 
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Atletas e paratletas pedem 
ajuda após retorno do Taleban

Pandemia ‘sacrifica’ Pandemia ‘sacrifica’ 
pelo menos dois mil pelo menos dois mil 
jovens atletas em MSjovens atletas em MS
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Belo Horizonte

‘Cenas horrorosas’ 
de aglomeração 
em jogo do 
Atlético-MG 
irritam o prefeito  
da capital de 
Minas Gerais

Em campo, Em campo, 
nota dez.nota dez.
Fora dele….Fora dele….

EmbaladoCorinthians

Gabriel Barbosa 
comemora gol 
diante do Olimpia, 
em Brasília

 Multidão de 
torcedores se 
concentrou ao redor 
do Mineirão, palco de 
jogo da Libertadores
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O Bahia anunciou na quarta-feira (18) a contratação do 
treinador Diego Dabove após a demissão de Dado Cavalcante. 
O argentino vem para o Brasil após um trabalho de quase 
quatro meses sob o comando do San Lorenzo. Ele estava sem 
clube desde maio de 2021. Por mais que a passagem pelo 
clube argentino não tenha sido das melhores, com 22 jogos, 
oito derrotas, oito vitórias e seis empates, ele veio de um 
trabalho positivo com o Rosário Central, onde ficou de 2019 a 
2021. Com 48 anos, Diego é conhecido por uma essência mais 
defensiva, de intensidade sem bola e saídas rápidas. Pelos 
últimos trabalhos, entre suas características mais marcantes 
está um estilo de jogo mais direto e bola longa. A estreia de 
Dabove pode acontecer já amanhã (21), às 18h (de MS), diante 
do Grêmio, no Rio Grande do Sul. (Folhapress)

 O Londrina surpreendeu o Vasco e venceu por 2 a 
1, de virada, em São Januário, na noite de quarta-feira 
(18), pela última rodada do primeiro turno da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O resultado foi construído com gols 
de Marquinhos Gabriel, para os donos da casa, e Marcelinho 
e Safira. Com o triunfo, o Tubarão chegou a 19 pontos, ao 
passo que o Cruz-Maltino permaneceu com 28 e perdeu a 
oportunidade de, ao menos, dormir no G4. O duelo ficou 
marcado pelas falhas do goleiro Lucão e do zagueiro Ricardo 
Graça, dupla que foi ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e 
voltou a atuar pela equipe da Colina. Na próxima rodada, o 
Vasco encara o Operário, fora de casa, no sábado, ao passo 
que o Londrina recebe o Brasil de Pelotas. (Folhapress)

 O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão, que aconteceria 
em outubro, foi cancelado pelo segundo ano consecutivo 
em razão da situação sanitária no país, anunciaram os 
organizadores. “Após discussões com as autoridades do Japão, 
a decisão do governo japonês foi cancelar a corrida em razão 
das dificuldades vinculadas à pandemia”, explicou em um 
comunicado a empresa americana Formula One, que organiza 
o Mundial da categoria. A Formula One prepara agora um 
“calendário revisado” da temporada e “anunciará os detalhes 
finais nas próximas semanas”, acrescentou a empresa.

“Podemos adaptar e encontrar soluções de acordo com as 
circunstâncias”, segundo o texto. (Da AFP/UOL)

O Tricolor Porto-Alegrense derrotou o Cuiabá por 1 a 0, na 
quarta-feira (18), na Arena Pantanal, e conquistou a terceira 
vitória no Campeonato Brasileiro. O triunfo em partida 
atrasada da quinta rodada foi garantido por Miguel Borja, 
ainda no primeiro tempo, e chega como um fôlego novo ao 
clube gaúcho, que segue na zona de rebaixamento. A vitória, 
no entanto, não foi obtida com tranquilidade. Depois de abrir o 
placar de pênalti, o Grêmio recuou e viu o Cuiabá pressionar. 

Os três pontos em Cuiabá fazem o Grêmio respirar. Agora, 
o time gaúcho tem 13 pontos. O Cuiabá segue com 17. O clube 
gremista continua em penúltimo lugar, mas pode ganhar 
posições no fim de semana. Na próxima rodada o Grêmio 
recebe o Bahia e o Cuiabá visita o Palmeiras. (Folhapress)       

Grêmio ‘respira’ após vencer em MT 

Bahia anuncia argentino como treinador

Com olímpicos, Vasco toma virada

GP do Japão é cancelado mais uma vez

9h50
ESPN2 - Ciclismo: Volta da 
Espanha (etapa 7) 
Bandsports - Campeonato 
Russo: Ural x Dínamo Moscou 

11h
ESPN - ATP e WTA de Cincinnati: 
terceira rodada 

12h
SporTV2 - Copa do Mundo de 
Futebol de Areia: Portugal x Omã

13h30
Globo e SporTV - Copa do 
Mundo de Futebol de Areia: 
Brasil x Suíça 

14h
ESPN2 - Golfe: The Northern Trust 
(segunda rodada) 

15h
ESPN BR - Campeonato Francês: 
Brest x Paris Saint-Germain 

16h30
Combate - PFL 2021: playoff 2 

17h
Bandsports - Hipismo: Longines 
Extreme Teams’ Challenge 

18h
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Avaí x Coritiba 

20h30
SporTV e Premiere – Brasileiro 
Série B: Cruzeiro x Confiança 

21h
ESPN BR - Bellator 265: Cheick 
Kongo x Sergei Kharitonov 

Veja na TV Às 7h30 no SporTV2, Copa do Mundo de Atletismo 
Sub-20

World Athletics/Divulgação

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Fonte: Esporte e Mídia

Folhapress

Foi com um flagrante des-
respeito às diretrizes sanitá-
rias estabelecidas que se deu 
a presença do público na par-
tida entre Atlético-MG e River 
Plate, na noite de quarta-feira 
(18), em Belo Horizonte. Houve 
múltiplas aglomerações dentro 
e fora do Mineirão, algo que in-
comodou o prefeito da cidade, 
Alexandre Kalil (PSD).

“Se era um teste, como 
disseram, não passou no 
teste”, resumiu Kalil, em 
entrevista à TV Globo. “O 
que me entristeceu foram 
aquelas cenas horrorosas, 
irresponsáveis, e o prefeito 
faz parte da irresponsabili-
dade. Não estou jogando no 
colo de ninguém, porque o 
prefeito burro foi que aceitou 
que eles cumpririam o com-
promisso que tinham com a 
prefeitura.”

O jogo fez parte de um 
plano de flexibilização das me-
didas restritivas no combate à 
COVID-19. Foi permitida a en-
trada de 17.003 espectadores, 
de acordo com o borderô da 
partida, mas os protocolos di-

Virtualmente classificado 
ao vencer o jogo de ida por 4 a 
1, o Flamengo fez seu dever de 
casa, goleou o Olimpia (PAR) 
por 5 a 1 e carimbou seu 
lugar na semifinal da Liber-
tadores. Com gols de Gabigol 
(2), Bruno Henrique, Arão e 
Salcedo (contra), com Recalde 
descontando, o Rubro-Negro 
fez a festa do torcedor pre-
sente ao Mané Garrincha na 
quarta-feira (18).

Com mais um massacre 
para a conta, o Fla assumiu 
o posto de ataque mais posi-
tivo da competição, com 28 
gols. Antes de a bola rolar, o 
Palmeiras liderava com 26. 
Garantido na próxima fase, 
os cariocas aguardam o o 
vencedor do duelo entre Bar-
celona (EQU) e Fluminense. 
Com o sonho da América ainda 
vivo, o Rubro-Negro volta suas 
atenções para a disputa do 
Brasileiro. No domingo (22), a 
equipe visita o Ceará, às 15h 
(de MS), no Castelão.

Com mais dois golzinhos 
com a camisa do Flamengo, 

Gabigol chegou aos dez mar-
cados na Libertadores, e su-
perou em um o número que 
alcançou na edição de 2019. 
Ao todo, o camisa 9 tem 22 
gols na competição continental 
e busca superar a marca de 
Luizão, maior artilheiro bra-
sileiro no torneio (29).

Pela segunda vez desde 
a explosão da pandemia, o 
Flamengo contou com o calor 
de seu torcedor. Assim como 
no duelo contra o Defensa y 
Justicia, o Mané Garrincha 
recebeu público. Dessa vez, 
no entanto, o estádio de Bra-
sília tinha 30% de sua capa-
cidade e 11.211 torcedores 
pagaram ingresso.

Após um “mochilão” pela 
Europa, o Fla acertou seu pri-
meiro reforço. Anunciado na 
terça-feira, o atacante Kenedy 
acertou seu empréstimo e já 
deixou seu primeiro recado 
para a galera. “Fala, Nação, 
estou chegando, não vejo a 
hora de vestir o manto e en-
contrar todos vocês”, disse o 
jogador. (UOL/Folhapress)

Thiago Braga
UOL/Folhapress

A estreia de Giuliano no 
empate sem gols contra o 
Santos e a reestreia de Re-
nato Augusto, com direito a 
gol na vitória por 3 a 1 sobre 
o Ceará, deram ao Corin-
thians o toque de qualidade 
no meio de campo que a 
torcida e o técnico Sylvinho 
tanto queriam.

Assim, era de se esperar 
que, com a chegada de re-
forços com qualidade téc-
nica e que prezam pelo 
toque de bola e controle 
de jogo, Luan passasse a 
voltar a atuar com frequ-
ência. Após não sair do 
banco durante a última ro-
dada, diante do Ceará, o 
camisa 7 foi flagrado pelas 
câmeras da transmissão vi-
sivelmente insatisfeito.

“Grandes atletas podem 
jogar juntos, sem problemas, 
a história mostra isso. Existe 
um processo natural, inclu-
sive com a chegada de Giu-
liano e Renato, de competiti-
vidade dentro do elenco nos 
treinos que é muito saudável. 
Todos ganham. O Luan e os 
demais atletas estão trei-
nando bem”, afirmou o téc-
nico corintiano após o triunfo 
sobre o Ceará.

Na semana passada, Luan 
passou a se destacar mais 
nos últimos treinos e que 
isso é creditado à chegada 
de Giuliano e Renato Au-
gusto. A melhora no passe 
é um dos pontos de maior 
destaque, segundo fontes 
ouvidas pela reportagem.

“Uma questão de pro-
cesso, de crescimento, de 
continuidade e estamos 
dando. Estão abertas as 
possibilidades que temos. 
Há pouco tempo o Adson 
não jogava, e o Luan teve 
seu processo e todos estão 
tendo”, relativizou Sylvinho.

Fora dos titulares desde junho
Por isso a aposta é de 

que Luan deve voltar a ser 
relacionado em breve. Luan 
tem treinado em duas posi-
ções: centralizado no meio 
de campo e mais perto da 
área adversária.

“Luan teve um processo 
muito bom conosco de falso 
9, ele tem mobilidade, quali-
dade técnica e conexão, daí 
a importância dele jogar com 
atletas que ele conhece e 
de boa qualidade, também. 
Luan, com a qualidade que 
tem, pode voltar a jogar de 
falso 9 ou no meio-campo, 
onde ele rende muito bem, 
sempre rendeu”, aposta o 
comandante alvinegro.

Contratado no fim de 2019, 
Luan chegou credenciado 
pelo título de melhor jogador 
da América do Sul em 2017, 
ano em que foi campeão da 
Libertadores com o Grêmio. 
Torcedor do Corinthians, 
Luan custou R$ 28 milhões 
ao clube, entre o valor de-
sembolsado para o clube 
gaúcho, além de luvas para 
o camisa 7 e comissões a 
intermediários.

A última vez que Luan 
iniciou uma partida como 
titular foi em 16 de junho, 
contra o Red Bull Bragan-
tino. Sua última partici-
pação, aliás, foi por apenas 
nove minutos, na derrota 
por 2 a 1 para o Atlético-MG, 
em 17 de julho. Assim, viu 
Araos e Adson, por exemplo, 
ganharem espaço. Adson in-
clusive marcou dois gols na 
vitória sobre o Ceará no 
último fim de semana.

O Corinthians tem a se-
mana livre e só volta a 
campo no domingo (22), 
contra o Athletico, às 15h 
(de MS), na Arena da Bai-
xada, pela 17ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. O 
Timão ocupa a 11ª posição 
na tabela com 21 pontos. 

vulgados foram evidentemente 
deixados de lado, com os torce-
dores aglomerados ao redor do 
estádio e dentro dele, na maior 
parte dos casos sem máscara.

“Do jeito que está, não vai 
ter mais”, disse Kalil, que já 
foi presidente do Atlético-MG e 
celebrou brevemente o placar, 
uma vitória por 3 a 0 que de-
finiu a classificação às semi-
finais da Copa Libertadores. 
“Foi bom o resultado, todo o 
mundo sabe, nunca escondi 
meu coração atleticano, mas, 
quando vi aquelas cenas, eu 
me desesperei.”

Há outro jogo com presença 
de público marcado para esta 
sexta (20), no Mineirão. O 
Cruzeiro vai enfrentar o Con-
fiança, pela Série B do Campe-
onato Brasileiro, e o prefeito 

afirmou que reverá o plano de 
flexibilização se a realidade 
não for bem diferente: “A gente 
quer ajudar, fazer de tudo para 
compensar o que o pessoal 
passou, mas quem pode cola-
borar não colabora”.

Na mesma noite em que o 
Atlético-MG enfrentou o River 
Plate, também houve público 
no jogo entre Flamengo e 
Olimpia, mais um pela Liber-
tadores. O Estádio Mané Gar-
rincha, em Brasília, recebeu 
11.211 espectadores, mas, 
embora tenha havido registro 
de pessoas sem máscara, a 
situação foi incomparável à 
vivida em Belo Horizonte.                                                                                                       

CBF e SP se mexem
A CBF (Confederação Bra-

sileira de Futebol) divulgou na 

semana passada um protocolo 
para o retorno gradativo das 
torcidas aos estádios, com di-
retrizes como distanciamento 
na arquibancada e exigência 
de comprovante de vacinação 
contra a COVID-19 ou teste ne-
gativo. Na prática, essa volta 
depende das restrições estabe-
lecidas em cada estado.

Em São Paulo, o governador 
João Doria (PSDB) afirmou 
que o público será liberado 
a partir de novembro, sem 
apresentar detalhes da aber-
tura nos campos de futebol. 
Já o Autódromo de Interlagos, 
informou o governo estadual, 
poderá ter toda a sua capa-
cidade preenchida no GP São 
Paulo de F1, marcado para 7 
de novembro. A pista comporta 
70 mil pessoas. 

Luan vira incógnita ainda 
maior em Timão reforçado

Fla tem melhor ataque 
entre os semifinalistas
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Igor Gielow
Folhapress

Em mais um dia em que 
suas promessas de moderação 
foram colocadas à prova, o 
Taleban reprimiu diversos 
protestos no leste do Afega-
nistão e em Cabul, provocando 
diversas mortes. Já nessa 
quinta, centenas de manifes-
tantes foram às ruas em Cabul 
e outras cidades para celebrar 
o tradicional Dia da Indepen-
dência, no caso o fim do jugo 
britânico em 1919. Levando o 
pavilhão nacional afegão, elas 
gritavam “Nossa bandeira, 
nossa identidade” e o usual 
“Alá é o maior” nas ruas.

Os relatos são confusos 
até aqui, mas nos atos ocor-
ridos ganharam ar de protesto 
contra os novos donos do poder, 
que reagiram do 
jeito que sabem: 
atirando. Em Asa-
dabad (Kunar, leste 
afegão), testemu-
nhas disseram à 
agência de notícia 
Reuters que houve 
um pequeno mas-
sacre.

“ C e n t e n a s 
foram para as ruas. 
No começo eu es-
tava com medo e 
não queria ir, mas quando eu 
vi meus vizinhos se juntando 
ao ato, peguei uma bandeira 
que tinha em casa e fui. Várias 
pessoas morreram e ficaram 
feridas no corre-corre e pelos 
tiros do Taleban”, disse Mo-
hammed Salim. Houve con-
fusão também em Jalalabad e 
Khost, outra cidade importante 
a leste, e em Cabul, mas sem in-
formações sobre vítimas. O Ta-
leban, procurado por agências 
de notícias, não se pronunciou.

Mesmo que haja exageros, 
dada a dificuldade de afe-
rição da realidade pela im-
prensa local e pelos cada 
vez mais raros jornalistas 
ocidentais no Afeganistão, 
uma coisa é certa: o Taleban 
terá de lidar com mais resis-
tência popular do que na sua 
encarnação passada.

Em 1996, o grupo vencera 
uma guerra civil amarga, ini-
ciada em 1992, após os tur-
bulentos anos de governo dos 
guerrilheiros islâmicos que 
haviam emergido vitoriosos da 
ocupação soviética de 1979 a 
1989. O país era um amontoado 
de ruínas, sem infraestrutura, 
e não havia a comunicação 
instantânea de hoje. Por todas 
suas falhas conceituais, os 20 

anos de presença ocidental me-
lhoraram um pouco as condi-
ções de vida e, principalmente, 
a liberdade e interconectivi-
dade dos afegãos. Se isso irá 
se estruturar em uma oposição 
real ao grupo, é outra história. 

Bolsão de resistência
Ontem, o chanceler russo, 

Serguei Lavrov, afirmou que 
há um bolsão de resistência 
sendo organizado no mítico 
Vale do Panjshir, uma cênica 
região montanhosa 100 km a 
noroeste de Cabul. “O Taleban 
ainda não controla todo o Afe-
ganistão”, disse Lavrov, cujo 
país tem feito uma abertura 
cuidadosa nos contatos com os 
fundamentalistas, diferente-
mente da China, que deu apoio 
mais explícito aos radicais.

Segundo ele, a resistência 

é liderada por um dos vice-pre-
sidentes do regime derrubado, 
Amrullah Saleh, e Ahmad Mas-
soud, o filho do “leão de Pan-
jshir”, o maior herói nacional 
daqueles que lutaram contra o 
Taleban nos anos 1990, Ahmad 
Shah Massoud. Saleh, que se 
diz o presidente interino de 
fato do país, postou no Twitter 
palavras de apoio aos manifes-
tantes, pedindo que levassem 
bandeiras afegãs para as ruas.

O problema para ele é seme-
lhante ao que afligiu o pai de 
Massoud, que foi morto numa 
ação cinematográfica, na qual 
terroristas se fingiram de re-
pórteres e explodiram tudo 
com a câmera-bomba numa 
entrevista dois dias antes do 
11 de setembro de 2001.

Panjshir nunca caiu para 
o Taleban, sendo a base da 
Aliança do Norte, grupo que 
misturava tribos de etnias mi-
noritárias, como tadjiques e 
uzbeques, em oposição à base 
majoritária dos fundamenta-
listas, os pashtuns (40% dos 37 
milhões de afegãos).

Ao longo dos anos talebans, 
cerca de 10% do território ficou 
com esses opositores, mas o 
governo foi tocado a partir de 
Cabul. Na realidade, se não 

fosse o 11 de setembro, eles 
provavelmente teriam sido eli-
minados pelo Taleban.

Além disso, como egresso 
do governo do presidente que 
fugiu, a liderança de Saleh é 
questionável. Neste sentido, é 
mais importante descobrir qual 
será o movimento de senhores 
da guerra poderosos como 
Abdul Rashid Dostum, um uz-
beque étnico que comandava as 
defesas de Cabul e sumiu no dia 
da chegada do Taleban.

Ocidente ‘passa pano’
Enquanto isso, os talebans 

vão montando seu governo, 
a partir de consultas com 
líderes como o ex-presidente 
Hamid Karzai e o ex-chan-
celer Abdullah Abdullah, na 
quarta. Até Ghani, exilado em 
Abu Dhabi, se disse interes-

sado em voltar.                                                                                        
O Ocidente se faz 
de desentendido 
e, com o desen-
gajamento dos 
EUA e a posição 
europeia de con-
siderar os tale-
bans no poder 
um fato consu-
mado, o caminho 
parece aberto ao 
grupo. “É o acon-
tecimento geopo-

lítico mais importante desde 
a anexação da Crimeia [pela 
Rússia] em 2014”, disse o 
chefe da diplomacia da União 
Europeia, Josep Borrell, di-
zendo que era peciso negociar 
com os fundamentalistas.

Declarada a volta do Emi-
rado Islâmico do Afeganistão 
e a reintrodução da sharia, 
a lei islâmica, resta agora 
saber como isso se dará na 
prática. Moderação e sharia 
não andam juntas: a leitura 
estrita do texto legal muçul-
mano feita pelo Taleban levou 
às barbaridades cometidas 
contra opositores, minorias e, 
mais famosamente, mulheres.

Ainda que porta-vozes 
como Zabihullah Mujahid 
tenham dito que haverá li-
berdade feminina no país, o 
aposto “de acordo com os li-
mites da sharia” repetido por 
ele e outros, gera justificada 
desconfiança. E há a crise con-
tínua no aeroporto de Cabul, 
palco de ao menos 12 mortes 
desde domingo – inclusive o 
símbolo do fracasso da re-
tirada americana decretada 
pelo presidente Joe Biden em 
abril, os afegãos que se agar-
raram a cargueiros decolando 
e morreram ao cair do céu.  
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MUNDO
COVID-19 Longe do fim

Pesquisa da Universidade de Oxford analisou 
imunizantes da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca 

Estudo britânico mostra 
que eficácia de vacinas 
diminui contra a delta

Ônibus do sistema de 
saúde do Reino Unido 
para a vacinação 
da COVID-19

Da Reuters
Ag. Brasil

Um estudo de saúde pública 
do Reino Unido descobriu 
que a proteção de qualquer 
uma das duas vacinas contra 
COVID-19 usadas com mais 
frequência contra a variante 
delta do novo coronavírus di-
minui depois de três meses.

O estudo também mostrou 
que as pessoas que são infec-
tadas depois de receberem as 
duas doses da vacina da Pfizer-
-BioNTech ou da AstraZeneca 
podem representar um risco 
maior para os outros do que com 
variantes anteriores. 

Com base em pelo menos 3 
milhões de amostras de nariz 
e garganta coletadas em todo o 
país, o estudo da Universidade 
de Oxford revelou que, 90 dias 
após a segunda dose da vacina 
da Pfizer ou da AstraZeneca, 
a eficácia na prevenção de in-
fecções caiu para 75% e 61% 
respectivamente.

Trata-se de uma redução 
dos índices de 85% e 68%, res-
pectivamente, observados duas 
semanas após a segunda dose. 
A redução da eficácia foi mais  
entre pessoas de 35 anos ou 
mais. “Essas duas vacinas, 
com duas doses, continuam 
se saindo muito bem contra 
a Delta. Quando você começa 
muito, muito alto, tem um ca-
minho longo pela frente”, disse 
Sarah Walker, professora de 
estatísticas médicas de Oxford 

e pesquisadora-chefe do estudo.
Walker não se envolveu na 

criação da vacina da Astra-
Zeneca, desenvolvida inicial-
mente por especialistas de 
imunologia de Oxford. Os pes-
quisadores não quiseram pro-
jetar quanto mais a proteção 
cairá com o tempo, mas deram 
a entender que a eficácia das 
duas vacinas estudadas con-
vergirá entre quatro e cinco 
meses após a segunda dose.

Ressaltando o risco acen-
tuado de contágio da variante 
delta, o estudo também mos-
trou que aqueles que se in-
fectam apesar de estarem to-
talmente vacinados, tendem a 
ter uma carga viral semelhante 
à de não vacinados com  in-
fecção, uma deterioração clara 
em relação à época em que a 
variante alpha ainda predomi-
nava no Reino Unido.

Israel começou a administrar 
a terceira dose da vacina da 
Pfizer no mês passado, para 
conter uma disparada de infec-
ções locais causadas pela delta. 
Vários países europeus também 
devem começar a oferecer doses 
de reforço aos idosos e às pes-
soas com sistemas imunológicos 
enfraquecidos.

EUA oferecerão reforço em setembro
As vacinas de reforço contra 

a COVID-19 serão amplamente 
disponibilizadas aos estaduni-
denses a partir de 20 de se-
tembro, disseram autoridades 
de saúde do país na quarta-feira 

(18). Elas citaram dados que 
mostram a diminuição da pro-
teção das vacinações iniciais à 
medida que aumentam as infec-
ções pela variante delta.

Serão oferecidas uma ter-
ceira dose aos que receberam 
duas doses das vacinas feitas 
pela Moderna e pela Pfizer 
BioNTech pelo menos oito 
meses antes, informou o Depar-
tamento de Saúde e Serviços 
Humanos em comunicado. “É 
a melhor maneira de nos pro-
teger de novas variantes que 
possam surgir”, disse o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, a repórteres na 
Casa Branca. “Isso nos deixará 
mais seguros e por mais tempo. 
Ajudará a acabar com essa 
pandemia mais rapidamente.”

O governo dos EUA prevê 
distribuir 100 milhões de doses 
de reforço gratuitamente em 
cerca de 80 mil locais em todo o 
país, disse Biden. Autoridades 
disseram que as pessoas que 
tomaram a vacina da Jansen, 
autorizada nos Estados Unidos 
em fevereiro, também preci-
sarão de reforços. “Queremos 
nos antecipar ao vírus”, disse 
Anthony Fauci, médico-chefe 
que aconselha o presidente Joe 
Biden, a repórteres.

As doses de reforço, segundo 
as autoridades, inicialmente se 
concentrarão em profissionais 
de saúde, residentes de lares 
de idosos, entre os primeiros 
grupos a serem vacinados no fim 
de 2020 e início de 2021.

Manifestantes morrem em dia 
de protesto contra o Taleban
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Igor Gielow
Folhapress

Em mais um dia em que 
suas promessas de moderação 
foram colocadas à prova, o 
Taleban reprimiu diversos 
protestos no leste do Afega-
nistão e em Cabul, provocando 
diversas mortes. Já nessa 
quinta, centenas de manifes-
tantes foram às ruas em Cabul 
e outras cidades para celebrar 
o tradicional Dia da Indepen-
dência, no caso o fim do jugo 
britânico em 1919. Levando o 
pavilhão nacional afegão, elas 
gritavam “Nossa bandeira, 
nossa identidade” e o usual 
“Alá é o maior” nas ruas.

Os relatos são confusos 
até aqui, mas nos atos ocor-
ridos ganharam ar de protesto 
contra os novos donos do poder, 
que reagiram do 
jeito que sabem: 
atirando. Em Asa-
dabad (Kunar, leste 
afegão), testemu-
nhas disseram à 
agência de notícia 
Reuters que houve 
um pequeno mas-
sacre.

“ C e n t e n a s 
foram para as ruas. 
No começo eu es-
tava com medo e 
não queria ir, mas quando eu 
vi meus vizinhos se juntando 
ao ato, peguei uma bandeira 
que tinha em casa e fui. Várias 
pessoas morreram e ficaram 
feridas no corre-corre e pelos 
tiros do Taleban”, disse Mo-
hammed Salim. Houve con-
fusão também em Jalalabad e 
Khost, outra cidade importante 
a leste, e em Cabul, mas sem in-
formações sobre vítimas. O Ta-
leban, procurado por agências 
de notícias, não se pronunciou.

Mesmo que haja exageros, 
dada a dificuldade de afe-
rição da realidade pela im-
prensa local e pelos cada 
vez mais raros jornalistas 
ocidentais no Afeganistão, 
uma coisa é certa: o Taleban 
terá de lidar com mais resis-
tência popular do que na sua 
encarnação passada.

Em 1996, o grupo vencera 
uma guerra civil amarga, ini-
ciada em 1992, após os tur-
bulentos anos de governo dos 
guerrilheiros islâmicos que 
haviam emergido vitoriosos da 
ocupação soviética de 1979 a 
1989. O país era um amontoado 
de ruínas, sem infraestrutura, 
e não havia a comunicação 
instantânea de hoje. Por todas 
suas falhas conceituais, os 20 

anos de presença ocidental me-
lhoraram um pouco as condi-
ções de vida e, principalmente, 
a liberdade e interconectivi-
dade dos afegãos. Se isso irá 
se estruturar em uma oposição 
real ao grupo, é outra história. 

Bolsão de resistência
Ontem, o chanceler russo, 

Serguei Lavrov, afirmou que 
há um bolsão de resistência 
sendo organizado no mítico 
Vale do Panjshir, uma cênica 
região montanhosa 100 km a 
noroeste de Cabul. “O Taleban 
ainda não controla todo o Afe-
ganistão”, disse Lavrov, cujo 
país tem feito uma abertura 
cuidadosa nos contatos com os 
fundamentalistas, diferente-
mente da China, que deu apoio 
mais explícito aos radicais.

Segundo ele, a resistência 

é liderada por um dos vice-pre-
sidentes do regime derrubado, 
Amrullah Saleh, e Ahmad Mas-
soud, o filho do “leão de Pan-
jshir”, o maior herói nacional 
daqueles que lutaram contra o 
Taleban nos anos 1990, Ahmad 
Shah Massoud. Saleh, que se 
diz o presidente interino de 
fato do país, postou no Twitter 
palavras de apoio aos manifes-
tantes, pedindo que levassem 
bandeiras afegãs para as ruas.

O problema para ele é seme-
lhante ao que afligiu o pai de 
Massoud, que foi morto numa 
ação cinematográfica, na qual 
terroristas se fingiram de re-
pórteres e explodiram tudo 
com a câmera-bomba numa 
entrevista dois dias antes do 
11 de setembro de 2001.

Panjshir nunca caiu para 
o Taleban, sendo a base da 
Aliança do Norte, grupo que 
misturava tribos de etnias mi-
noritárias, como tadjiques e 
uzbeques, em oposição à base 
majoritária dos fundamenta-
listas, os pashtuns (40% dos 37 
milhões de afegãos).

Ao longo dos anos talebans, 
cerca de 10% do território ficou 
com esses opositores, mas o 
governo foi tocado a partir de 
Cabul. Na realidade, se não 

fosse o 11 de setembro, eles 
provavelmente teriam sido eli-
minados pelo Taleban.

Além disso, como egresso 
do governo do presidente que 
fugiu, a liderança de Saleh é 
questionável. Neste sentido, é 
mais importante descobrir qual 
será o movimento de senhores 
da guerra poderosos como 
Abdul Rashid Dostum, um uz-
beque étnico que comandava as 
defesas de Cabul e sumiu no dia 
da chegada do Taleban.

Ocidente ‘passa pano’
Enquanto isso, os talebans 

vão montando seu governo, 
a partir de consultas com 
líderes como o ex-presidente 
Hamid Karzai e o ex-chan-
celer Abdullah Abdullah, na 
quarta. Até Ghani, exilado em 
Abu Dhabi, se disse interes-

sado em voltar.                                                                                        
O Ocidente se faz 
de desentendido 
e, com o desen-
gajamento dos 
EUA e a posição 
europeia de con-
siderar os tale-
bans no poder 
um fato consu-
mado, o caminho 
parece aberto ao 
grupo. “É o acon-
tecimento geopo-

lítico mais importante desde 
a anexação da Crimeia [pela 
Rússia] em 2014”, disse o 
chefe da diplomacia da União 
Europeia, Josep Borrell, di-
zendo que era peciso negociar 
com os fundamentalistas.

Declarada a volta do Emi-
rado Islâmico do Afeganistão 
e a reintrodução da sharia, 
a lei islâmica, resta agora 
saber como isso se dará na 
prática. Moderação e sharia 
não andam juntas: a leitura 
estrita do texto legal muçul-
mano feita pelo Taleban levou 
às barbaridades cometidas 
contra opositores, minorias e, 
mais famosamente, mulheres.

Ainda que porta-vozes 
como Zabihullah Mujahid 
tenham dito que haverá li-
berdade feminina no país, o 
aposto “de acordo com os li-
mites da sharia” repetido por 
ele e outros, gera justificada 
desconfiança. E há a crise con-
tínua no aeroporto de Cabul, 
palco de ao menos 12 mortes 
desde domingo – inclusive o 
símbolo do fracasso da re-
tirada americana decretada 
pelo presidente Joe Biden em 
abril, os afegãos que se agar-
raram a cargueiros decolando 
e morreram ao cair do céu.  
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COVID-19 Longe do fim

Pesquisa da Universidade de Oxford analisou 
imunizantes da Pfizer-BioNTech ou da AstraZeneca 

Estudo britânico mostra 
que eficácia de vacinas 
diminui contra a delta

Ônibus do sistema de 
saúde do Reino Unido 
para a vacinação 
da COVID-19

Da Reuters
Ag. Brasil

Um estudo de saúde pública 
do Reino Unido descobriu 
que a proteção de qualquer 
uma das duas vacinas contra 
COVID-19 usadas com mais 
frequência contra a variante 
delta do novo coronavírus di-
minui depois de três meses.

O estudo também mostrou 
que as pessoas que são infec-
tadas depois de receberem as 
duas doses da vacina da Pfizer-
-BioNTech ou da AstraZeneca 
podem representar um risco 
maior para os outros do que com 
variantes anteriores. 

Com base em pelo menos 3 
milhões de amostras de nariz 
e garganta coletadas em todo o 
país, o estudo da Universidade 
de Oxford revelou que, 90 dias 
após a segunda dose da vacina 
da Pfizer ou da AstraZeneca, 
a eficácia na prevenção de in-
fecções caiu para 75% e 61% 
respectivamente.

Trata-se de uma redução 
dos índices de 85% e 68%, res-
pectivamente, observados duas 
semanas após a segunda dose. 
A redução da eficácia foi mais  
entre pessoas de 35 anos ou 
mais. “Essas duas vacinas, 
com duas doses, continuam 
se saindo muito bem contra 
a Delta. Quando você começa 
muito, muito alto, tem um ca-
minho longo pela frente”, disse 
Sarah Walker, professora de 
estatísticas médicas de Oxford 

e pesquisadora-chefe do estudo.
Walker não se envolveu na 

criação da vacina da Astra-
Zeneca, desenvolvida inicial-
mente por especialistas de 
imunologia de Oxford. Os pes-
quisadores não quiseram pro-
jetar quanto mais a proteção 
cairá com o tempo, mas deram 
a entender que a eficácia das 
duas vacinas estudadas con-
vergirá entre quatro e cinco 
meses após a segunda dose.

Ressaltando o risco acen-
tuado de contágio da variante 
delta, o estudo também mos-
trou que aqueles que se in-
fectam apesar de estarem to-
talmente vacinados, tendem a 
ter uma carga viral semelhante 
à de não vacinados com  in-
fecção, uma deterioração clara 
em relação à época em que a 
variante alpha ainda predomi-
nava no Reino Unido.

Israel começou a administrar 
a terceira dose da vacina da 
Pfizer no mês passado, para 
conter uma disparada de infec-
ções locais causadas pela delta. 
Vários países europeus também 
devem começar a oferecer doses 
de reforço aos idosos e às pes-
soas com sistemas imunológicos 
enfraquecidos.

EUA oferecerão reforço em setembro
As vacinas de reforço contra 

a COVID-19 serão amplamente 
disponibilizadas aos estaduni-
denses a partir de 20 de se-
tembro, disseram autoridades 
de saúde do país na quarta-feira 

(18). Elas citaram dados que 
mostram a diminuição da pro-
teção das vacinações iniciais à 
medida que aumentam as infec-
ções pela variante delta.

Serão oferecidas uma ter-
ceira dose aos que receberam 
duas doses das vacinas feitas 
pela Moderna e pela Pfizer 
BioNTech pelo menos oito 
meses antes, informou o Depar-
tamento de Saúde e Serviços 
Humanos em comunicado. “É 
a melhor maneira de nos pro-
teger de novas variantes que 
possam surgir”, disse o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, a repórteres na 
Casa Branca. “Isso nos deixará 
mais seguros e por mais tempo. 
Ajudará a acabar com essa 
pandemia mais rapidamente.”

O governo dos EUA prevê 
distribuir 100 milhões de doses 
de reforço gratuitamente em 
cerca de 80 mil locais em todo o 
país, disse Biden. Autoridades 
disseram que as pessoas que 
tomaram a vacina da Jansen, 
autorizada nos Estados Unidos 
em fevereiro, também preci-
sarão de reforços. “Queremos 
nos antecipar ao vírus”, disse 
Anthony Fauci, médico-chefe 
que aconselha o presidente Joe 
Biden, a repórteres.

As doses de reforço, segundo 
as autoridades, inicialmente se 
concentrarão em profissionais 
de saúde, residentes de lares 
de idosos, entre os primeiros 
grupos a serem vacinados no fim 
de 2020 e início de 2021.

Manifestantes morrem em dia 
de protesto contra o Taleban
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Douglas Gavras
Folhapress

O Brasil pode entrar em 
um quadro de estagflação 
(combinação de fraqueza 
econômica e preços em alta), 
caso não volte a chover no 
quarto trimestre do ano, se-
gundo avaliação dos ana-
listas da RPS Capital.

Na visão deles, a economia 
brasileira tem absorvido vá-
rios choques ao longo do ano, 
com desorganização de ca-
deias produtivas globais e, 
mais recentemente, aumento 
do custo do frete, com um novo 
surto de COVID na China.

“Se o período úmido for 
ruim, a gente pode ter compli-
cações e o risco não é pequeno. 
O cenário de estiagem precisa 
passar até outubro, quando 

ocorre a transição desse pe-
ríodo mais chuvoso”, diz Ga-
briel Barros, da RPS.

Para o analista, o governo 
tem adotado algumas medidas, 
que vão na direção correta, 
mas não são suficientes para 
evitar um cenário preocupante 
nos reservatórios das usinas.

“O que o governo tem 
anunciado é mais focado em 
grandes consumidores, ao des-
locar o pico de carga da indús-
tria para suavizar a curva”, 
diz. Como a situação é dra-
mática, no entanto deveria ser 
adotado um plano mais amplo 
de economia de energia.

Ele lembra que a inflação 
de alimentos ainda deve pesar 
no bolso, combinada com o 
aumento de preços da energia.

A inflação medida pelo IPCA 
(Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo) subiu 
0,96% em julho, o maior resul-
tado para o mês desde 2002, 
quando a alta foi de 1,19%.

No ano, o indicador acu-
mula alta de 4,76% e, em 12 

meses, 8,99%. Segundo o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), oito dos 
nove grupos pesquisados apre-
sentaram alta no mês. A maior 
pressão veio do aumento de 

3,10% na habitação, pela alta 
de 7,88% na energia elétrica.

Além disso, a economia se 
beneficiou de um avanço na 
vacinação, o que deve movi-
mentar o setor de serviços no 

segundo semestre. “Esses ne-
gócios estão em um momento 
de recompor preços e a in-
flação de serviços mostrou 
que está viva”, diz o analista.

Conforme o setor for rea-

brindo, a inflação como um 
todo também deve ficar mais 
alta. “São vários choques 
sequenciais e acontecendo ao 
mesmo tempo, criando uma 
tempestade perfeita para o 
BC”, diz o economista.

Diante desse quadro, caso 
o período de seca seja pro-
longado e não tenha chuva 
no fim do ano, cresce a pos-
sibilidade de que a economia 
não aguente mais um choque, 
explica Barros. “Uma seca 
mais aguda poderia gerar um 
cenário de estagflação.”

A geração hidrelétrica con-
tinua representando a maior 
parcela do parque gerador do 
país, que já representou 90% 
durante o apagão de 2001 e 
está em torno de 70%.

 Com a seca histórica, 
os reservatórios atingiram 

nível crítico e o governo 
precisou acionar térmicas 
(mais caras) para manter a 
geração.

“A reabertura da eco-
nomia ajuda, mas tem de ter 
energia. Sem energia, isso 
vai derrubar o PIB (Produto 
Interno Bruto) e aumentar 
a inflação no ano que vem.”

O crescimento de 2022, 
que está sendo revisto para 
baixo, pode ficar ainda mais 
fraco sem chuvas. Uma re-
dução compulsória de carga 
vai reduzir o crescimento, 
isso afeta diretamente o PIB.

Segundo o mais recente 
Boletim Focus, do Banco Cen-
tral, a perspectiva de cres-
cimento da economia é de 
2,04% – sendo que já foi de 
2,1% há um mês e de 2,5% no 
começo do ano.
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A reabertura da economia 
ajuda, mas tem de ter 

energia. Sem energia, isso vai 
derrubar o PIB e aumentar 
a inflação no ano que vem.

Gabriel Barros, da RPS.

GERAL

Agência Brasil

Os moradores da capital 
paulista que se recusaram 
a tomar a vacina contra 
a COVID-19 em razão da 
marca do imunizante, 
e que foram colocados 
no fim da fila para se 
vacinarem, puderam voltar 
aos postos de vacinação 
ontem. A vacinação foi 
autorizada pela prefeitura 
em função da conclusão do 
cronograma de vacinação 
da população adulta. 
Ainda assim, a escolha 
da marca do imunizante 

continua proibida.
Segundo a Secretaria 

Municipal de Saúde, 2.167 
pessoas estavam com 
o direito à vacinação 
suspenso temporariamente, 
de acordo com a lei 
municipal nº 17.583, de 
26 de julho de 2021, que 
determina que “aquele 
que for retirado do 
cronograma de vacinação 
por recusa do imunizante 
será incluído novamente 
na programação após o 
término da vacinação 
dos demais grupos 
previamente estabelecidos”. 

São Paulo retoma vacinação para quem 
recusou dose por causa da marca

Impacto

Pandemia

Inflação de alimentos 
e aumento do preço 

da energia elétrica 
devem pesar no 

bolso do brasileiro

Sem chuvas, 
Brasil pode 
ter estagnação 
econômica 
e inflação, 
diz analista

Idosos acima de 70 anos voltam a 
ser maioria em UTIs para COVID 

Número alto de idosos 
internados pode indicar 
necessidade de 3ª 
dose da vacina 
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Pesquisa realizada em hos-
pitais privados do Estado de 
São Paulo, entre os dias 12 e 17 
de agosto, indica que seis em 
cada dez pessoas internadas 
em leitos de UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) para 
COVID-19 são pessoas com 70 
anos de idade ou mais.

Idosos também formam a 
maioria entre aqueles inter-
nados em leitos clínicos de 
COVID-19 nos hospitais parti-
culares, com 52%.

O levantamento do Sin-
dHosp (Sindicato dos Hospi-
tais, Clínicas e Laboratórios 
do Estado de São Paulo) foi 
feito em 60 hospitais privados 
paulistas, sendo 27% deles da 
capital e 73% do interior. Ao 
todo, essas unidades somam 
2.470 leitos de UTI e 4.762 clí-
nicos. Do total, 1.094 são leitos 
clínicos destinados a pacientes 
COVID, e 707, para UTI COVID.

Esse foi o 18º levantamento 
do SindHosp desde o início da 
pandemia. Os dados indicam 
que a tendência se inverteu. 
Desde que essa informação 
passou a fazer parte dos bole-
tins, em junho, essa foi a pri-
meira vez que pessoas acima 
de 70 anos (com 60%) foram 
maioria entre os internados.

A faixa predominante era 
de pessoas de 51 anos a 60 
anos, que chegou a ser 85% 
de todos os internados em 
leitos de UTI COVID privados, 
segundo sondagem feita entre 
os dias 26 de julho e 1º de 
agosto. Agora ela é de 14%, 
atrás do grupo de 41 a 50 anos, 
com 16%.

Para o médico Francisco Ba-
lestrin, presidente do SindHosp, 
existem algumas hipóteses para 

Alunos de escolas particulares aprendem a 
conviver com interrupção das aulas presenciais

Ainda que as escolas parti-
culares de São Paulo tenham 
voltado a receber todos os 
alunos sem rodízio, as famílias 
continuam convivendo com 
períodos de retorno ao ensino 
a distância em casa.

Com o surgimento de 
casos suspeitos e confir-
mados nas salas de aulas, as 
escolas têm tido de afastar 
turmas inteiras de alunos 
para evitar a contaminação. 
O afastamento é indicado 
por especialistas e deve 
fazer parte do “novo normal” 
da organização escolar en-
quanto a pandemia não es-
tiver totalmente controlada.

Desde 2 de agosto, pela 
primeira vez desde o início da 
pandemia, as escolas estão 
autorizadas a atender todos os 
alunos, desde que garantam o 
distanciamento mínimo de 1 
metro entre eles.

Em duas semanas de aula 
nesse novo formato, os co-
légios viram que os afasta-

mentos de turmas podem ser 
frequentes e que as famílias 
precisam estar preparadas 
para ficar com as crianças em 
casa em alguns períodos.

“Imagino que até as 
crianças serem vacinadas, 
precisaremos estar prepa-
rados para essas interrup-
ções para garantir a segu-
rança de todos. Infelizmente, 
percebemos que os afasta-
mentos vão ter de ocorrer”, 
diz Ligia Mori, diretora do 
Gracinha, escola no Itaim 
Bibi, na zona oeste da capital.

Quando as turmas são 
suspensas, as aulas daquele 
grupo migram para as ativi-
dades remotas, como já tinha 
acontecido em boa parte do 
ano passado.

Nas duas primeiras se-
manas de aula, o colégio teve 
quatro casos suspeitos entre 
alunos e teve de afastar as 
turmas. As situações exi-
giram medidas de segurança 
diferentes e os pais questio-

naram a escola.
Em um dos casos, apenas 

a turma do estudante com 
suspeita foi afastada. Mas, em 
outros dois, todas as salas do 
8º ano do Ensino Fundamental 
e do 3º ano do Ensino Médio 
tiveram de voltar para casa.

O afastamento de todas 
as turmas teve que ser feito 
porque os alunos haviam fu-
rado as bolhas da sala de 
aula para uma atividade pe-
dagógica ou pela circulação 
dos mesmos professores em 
salas diferentes.

“Cada situação necessita 
de uma medida, nem sempre 
as soluções vão ser as mesmas. 
As famílias questionam, al-
gumas dizem que estamos 
sendo rígidos demais com os 
protocolos e outras, que pre-
cisamos ser mais cautelosos”, 
conta Mori. A escola contratou 
uma assessoria médica para 
ajudar a avaliar quais procedi-
mentos precisam ser adotados 
em cada caso.

a volta das pessoas de mais 
idade aos leitos de UTI. Elas 
envolvem tanto relaxamento 
em relação aos protocolos sa-
nitários e ainda uma eventual 
queda na imunidade. “Os es-
tudos sobre a terceira dose da 
vacina são muito importantes 
para avaliar o aumento da imu-
nidade”, afirma.

Na quarta-feira (18), o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, afirmou que a terceira dose 
do imunizante deve começar por 
profissionais de saúde e idosos. 
A ideia é reforçar a imunização 
diante do avanço de variantes 
do vírus, como a delta.

Ocupação 
Segundo o levantamento 

mais recente do SindHosp, 
houve aumento na taxa de ocu-
pação de leitos de UTI COVID. 
Dos estabelecimentos de saúde 
pesquisados, em 71% a taxa de 

ocupação de leitos de UTI varia 
de 51% a 70%. Na sondagem 
anterior, feita entre 26 de julho 
a 1º de agosto, apenas 42% dos 
hospitais que registravam ocu-
pação de 51% a 70%.

Apesar disso, apenas 2% dos 
hospitais pesquisados operam 
com taxas mais altas, de 80%.

Dados do governo estadual 
indicam que 8.055 pessoas estão 
internadas em razão da COVID, 
sendo 4.107 em UTIs e 3.948 
em leitos de enfermaria. A taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
COVID no estado, nessa quarta, 
éra de 42,1%. Na cidade de São 
Paulo, a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI para tratamento 
de pacientes com o novo coro-
navírus na rede municipal era 
de 36% na quarta-feira.

Ao todo, segundo a gestão 
Ricardo Nunes (MDB), havia 680 
pessoas internadas na rede mu-
nicipal com o novo coronavírus.
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Os subtenentes da PM Eduardo Ralk e Cristian retomam 

carreira musical e tecem planos para a pós-aposentadoria
Marcelo Rezende

Dois amigos policiais militares da PM 
de Mato Grosso do Sul, que começaram 
a carreira musical despretensiosamente 
cantarolando em plantões da corporação. 
É assim que surgiu a dupla Eduardo Ralk 
e Cristian. Eles até chegaram a dar uma 
pausa na cantoria, mas o amor às canções 
sertanejas românticas fez os subtenentes 
Ramão Eduardo Rodrigues e Joanézio 
da Guia de Jesus retomarem a dupla 
iniciada no ano 2000. Cheio de projetos 
Eduardo Ralk contou essa história cheia 
de particularidades.

A trajetória de Eduardo Ralk e  Cristian 
parece até roteiro de filme. Ele conta 
como tudo começou. “Nós nos conhecemos 
no curso de SD [soldado] da PMMS 
[Polícia Militar de Mato Grosso do Sul], 
em 1992. Nessa época eu só sabia cantar, 
porém vários amigos tocavam e me 
acompanhavam cantando. Eu e o Cristian 
nos formamos e cada um foi para um lado. 
Entre 1994 e 1995, mais ou menos, eu 
estava trabalhando no pelotão do bairro 
Jockey Club, eu de serviço 24 h no plantão 
de permanência e o Cristian de motorista 
de viatura. Um certo dia, não lembro 
quem começou a cantarolar na sala e 
percebemos que nossas vozes ficaram 
boas. Aí sempre que tinha oportunidade, 
quando terminávamos a educação física, 
íamos para um bar próximo e juntos com 
os colegas que tocavam violão fazíamos 
nossa cantoria.”

Influência familiar
A música na vida de Eduardo vem de 

berço. Foi na casa de uma tia que, entre LPs 
de música sertaneja e canções românticas, 
ele descobriu um novo universo. “Quando 
criança sempre gostei de música. Minha tia 
Marlene, que morava na Vila Carvalho, tinha 
um aparelho de som e uma coleção grande 
de discos de vinil. Tinha de Chitãozinho 
e Xororó, Milionário e José Rico, João 
Mineiro e Marciano, Roberta Miranda 
passando por Amado Batista, entre outros, 
daí vieram minhas influências.”

Por volta de 1997, Eduardo Ralk passou 
por um divórcio e foi esse acontecimento 
que estimulou o policial cantor a se dedicar 
ao violão. “Eu havia me separado da minha 
primeira esposa e estava numa sofrência 
danada. Comprei um violão e decidi que ia 
aprender a tocar, para aprender comprei 
vários livrinhos de música [livros com 
cifras vendidos em bancas de jornais para 
aprender a tocar], de Zezé Di Camargo e 
Luciano, Leandro e Leonardo e comecei a 
fazer uns acordes, aprendi devagarinho, 
mas foi gradualmente melhorando, até o 
ponto em que já não precisava mais dos 
livrinhos.”

Nasce a dupla Eduardo Ralk e Cristian
Cheia de reviravoltas a história de 

Ramão Eduardo e Joanézio da Guia 
começou a mudar. “Em 1999 conheci um 
rapaz chamado Paulo Cezar. Além de 
eletricista automotivo, ele era compositor 
e cantor, cantava primeira e segunda voz. 
Começamos então a dupla ‘Eduardo e 
Paulo Cezar’, logo, em contato com amigos 
apareceu a oportunidade de gravar um 
CD por meio da Lei de Incentivo à 
Cultura. Algum tempo depois, meu amigo 
Idemar Splandel fez o projeto para captar 
recursos e obtivemos apoio para esse 
projeto. Nesse meio-tempo houve uma 
ruptura na dupla com o Paulo Cezar; ele 
foi para o Paraná, e eu fiquei cantando 
solo”, relata Eduardo Ralk.

O tão sonhado disco chegou justamente 
no 11 de setembro, data marcante na 

história da humanidade. “Eu me lembro 
bem. Era setembro de 2001, no dia do 
ataque às Torres Gêmeas em Nova York, 
o Idemar me ligou bem na hora do ataque, 
me chamando pra irmos ao banco abrir 
a conta do projeto. Como já conhecia o 
Cristian, chamei pra ser meu parceiro; 
ele aceitou, e aí tivemos três meses para 
montar repertório, ensaiar e gravar. 
Gravamos e começamos a divulgar nas 
rádios, em supermercados como Comper, 
Carrefour, entre outros. Vendemos cerca 
de 4 mil CDs, e a gravadora na época, a 
Sapucai Discos, distribuiu nas rádios e em 
várias lojas. Dentro da corporação muitos 
colegas compraram para ajudar a dupla 
Eduardo Ralk e Cristian.”

Quem é músico sabe como às vezes é 
irritante os técnicos de som mexerem na 
equalização dos músicos que já fizeram 
a passagem de som. Eduardo Ralk relata 
o dia em que o amigo Idemar Splandel 
deu um pito no rapaz que ia mexer na 
regulagem de som da dupla. “Lembro uma 
vez, quando fomos subir no palco para 
cantar e o técnico de som, ia mexer na 
nossa regulagem e o Idemar gritou: ‘Opa! 
Assim não, não mexa no som!’, Isso foi 
legal da parte dele”, relembra o cantor.

Separação temporária
“Divulgamos durante alguns anos, 

porém o Cristian teve outras missões e 
nós paramos a dupla, naturalmente, sem 
problemas, cada um foi pra um lado. De 
vez em quando nos encontrávamos e 
sempre rolava a cantoria, neste momento 
já cantava solo em vários lugares, o 
Cristian não podia me acompanhar. Toquei 
nos Compers, da Brilhante, Tamandaré, 
da Mascarenhas de Moraes e mais em 
eventos particulares, como aniversários, 
casamentos, todo tipo de evento.”

O retorno da dupla
Como o que está escrito não pode mudar, 

Eduardo Ralk e Cristian decidiram retomar 
os trabalhos “Nos últimos meses estava 
fazendo apenas eventos particulares e na 
praça de alimentação no Pastel D’Ouro do 
Shopping das Araras, aqui no Tiradentes. 
Veio a pandemia e parou tudo. Há mais ou 
menos 4 meses atrás recebi a ligação do 
Cristian para uma reunião, fomos no café 
lá do posto Platinão, onde tivemos uma 
conversa e resolvemos recomeçar a dupla, 
e gravamos um vídeo que mandamos pro 
programa do brejinho.”

Live e retorno aos palcos
Com uma live realizada durante a 

pandemia e o retorno às apresentações 
aos poucos, uma nova linha é escrita na 
trajetória dos policiais cantores. “Um amigo 
apoiador chamado Marcão, através de outro 
amigo dele, o Beto Gondin, nos convidou 

para participar de uma live, cantamos umas 
seis músicas e foi muito legal. Fizemos 
uma apresentação no botequim 67, no mês 
passado, e vamos fazer novamente hoje. 
No sábado passado nos apresentamos 
na Sottolano Pizzeria, aqui no bairro 
Tiradentes. E assim vai; tá começando a 
aparecer eventos.”

O futuro a Deus pertence, mas Eduardo 
conta com a aposentadoria de ambos, 
para se dedicarem com exclusividade 
à carreira musical. “Não pudemos nos 
dedicar à música, mas agora estamos perto 
de aposentar e acho que conseguiremos 
nos dedicar mais a música. Somos bem 
recebidos nas unidades da PM e todos os 
colegas sabem que somos cantores e  nos 
apoiam. A ideia agora é seguir adiante, 
compondo, pegando música de outros 
compositores e dando um toque de Eduardo 
Ralk e Cristian; há várias composições”, 
finaliza Eduardo Ralk.

Ramão Eduardo 
Rodrigues conheceu a 
música sertaneja por 
meio dos LPs da Tia

   Eduardo Ralk

Joanézio da Guia de 
Jesus é a voz que foi 
descoberta em um dos 
plantões na PMMS

      Cristian
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VIVAS! 

BOLA FORA   

BOLA FORA II     

SEI, NÃO!   DEMANDAS 

SEGURANÇA 

NA LEMBRANÇA   

PENSAMENTO DO DIA 

ARAS BALAS   

Chamada de “extraordinário patrimônio do bem” pelo 
cofundador, benemérito e inesquecível dirigente Arthur 
D´Ávila Filho, a Santa Casa de Campo Grande chega aos 
104 anos de profícua e meritória existência. E resistência. 
Nunca deixou de ser fustigada pelas crises e, em santa 
teimosia, resistiu e insistiu em continuar servindo, à dis-
posição das pessoas de toda parte. É presidida atualmente 
pelo dinâmico Heitor Freire.   

Não é hora, ainda, de citar nomes. Mas é fácil saber 
quem são as tais lideranças religiosas que a cada 
eleição surgem vendendo sonhos e anunciando cacifes 
eleitorais que não têm. Grande parte dessas figuras 
é presença contumaz nas listas de candidatos que de 
dois em dois anos – ou de quatro em quatro – batem 
à nossa porta para pedirem voto.   

Está em curso mais uma pesquisa de opinião pública que 
pode sacudir ainda mais os bastidores da política estadual. 
A principal pergunta é sobre o que vai pesar mais na balança 
do eleitor em relação a alguns candidatos, se os desgastes 
ou o prestígio. Não pensem que isso é de encomenda dirigida 
– o questionamento vai para Manés e Migués.   

Marcelo Bertoni assume o leme da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) com 
alguns desafios nada tranquilos. Um deles, a recomposição 
do cenário do agronegócio no pós-pandemia e diante da 
intensa pressão mundial preocupada com os impactos de 
atividades econômicas sobre o meio ambiente. O Estado 
é um dos principais centros produtores do País, mas vem 
sofrendo com queimadas devastadoras em algumas re-
giões, como a do Pantanal, ocorrências que contribuem 
para o aquecimento global. Substituto de Maurício Saito, 
Bertoni tem conhecimento e experiência, por isto, ganhou 
a confiança da classe para presidir a Federação.   

A secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amen-
dola da Motta, acompanhou pessoalmente a retomada das 
aulas presenciais em algumas escolas da rede estadual 
em Campo Grande. Gostou do que viu, não só do cumpri-
mento de protocolos de biossegurança, mas da presença de 
policiais que atuam no Programa “Escola Segura, Família 
Forte”. Em frente e no entorno dos estabelecimentos, a PM 
acompanha o acesso e a saída dos alunos. Nota dez!   

O ator José Wilker completaria hoje, se vivo estivesse, 
77 anos. Nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará, começou 
sua carreira como locutor de rádio na terra natal. A 1965, 
estreou no cinema, no longa-metragem “A Falecida”, de 
Leon Hirszman, baseado na peça de Nelson Rodrigues, 
fazendo um cartomante. Seis anos mais tarde, foi a vez de 
atuar pela primeira vez na televisão, na novela “Bandeira 
2”, de Dias Gomes e Daniel Filho, exibida pela Rede Globo. 
Premiado como ator e diretor, definia sua polivalência artís-
tica da seguinte forma: “Aqui, no Brasil, temos que cruzar 
e cabecear, mas eu tenho muito prazer naquilo que faço, é 
ótimo trabalhar com isto”

Não existe elevador para o sucesso. Você tem de usar 
as escadas.   

A montanha-russa é hoje um dos brinquedos favoritos dos amantes de adrenalina.     The Incredible Hulk Coaster, Parque Islands of Adventure, Orlando.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fotos: Reprodução/Pinterest

O verbo prevaricar anda na moda em Brasília. 
Do Planalto à Procuradoria-geral da República, 
principalmente. O titular da PGR, Augusto Aras, faz 
de conta que não é com ele quando o calo aperta.   

BUCKLE UP! CONFIRA ALGUMAS MONTANHAS-RUSSAS ESPALHADAS PELO MUNDO   BUCKLE UP! CONFIRA ALGUMAS MONTANHAS-RUSSAS ESPALHADAS PELO MUNDO   
Muitos sentem medo, outros têm verda-

deira paixão pelas montanhas-russas. A sensação de 
estar voando em alta velocidade, o vento batendo no rosto 
e aquele friozinho na barriga são algumas das razões por 
trás do fascínio dos seus fãs. Como consequência da sua po-
pularidade, as "montanhas voadoras", como eram conhe-
cidas no século XV, ganharam um dia só para elas, come-
morado na última segunda-feira, 16. Já que não faltam 
opções para todos os gostos, das mais tranquilas até as 
mais radicais, com loopings, quedas íngremes e rapidez, fi-
zemos uma seleção com montanhas-russas espalhadas 
pelo mundo. E aí, deu vontade de fazer um passeio radical?   

TCHAN-TCHAN-TCHAN-TCHAN!   

Dirigente classista que sonha com mandato político 
está pondo o carro na frente dos bois, confiando em 
interlocutores desqualificados e tentando forçar a 
barra com um dos coringas do jogo eleitoral no Estado.   

A linha do gráfico que indica o tamanho da população 
que considera ruim ou péssimo o governo Bolsonaro é alta 
e já soma 54% dos brasileiros.   

Kingda Ka, Parque Six Flags Adventure, Nova Jersey.   

Leviathan, Parque Wonderland, Toronto.   

Sheikra, 
Parque Busch 
Gardens, 
Tampa.   

Sheikra, 
Parque Busch 
Gardens, 
Tampa.   

Expedition 
GeForce, 
Parque 
Holiday Park, 
Alemanha.   

Montezum - Parque 
Hopi Hari, Vinhedo.   

Kumba, Parque 
Busch Gardens, 
Tampa. 
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A mostra contém 
122 desenhos 
retratando 
monumentos 
da Capital

Galeria de Vidro recebe exposição 
“Campo Grande em Traços e Cores”

Na telinha

Campo Grande 122 anos

Huck diz que não estava 
‘emocionalmente preparado’ 
para o último Caldeirão
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Divulgação

Marcelo Rezende

Poucos músicos foram tão importantes 
e tão amados na música popular brasi-
leira quanto Raul Seixas. Ele não só er-
gueu a bandeira solitária do “Rock Brasil” 
durante alguns anos como também an-
gariou uma legião de fãs fiéis até hoje. 
No aniversário de 32 anos da partida do 
“Maluco Beleza”, resolvi elencar cinco 
obras para quem quer conhecer um pouco 
mais sobre o gênio Raul Seixas.

“Raul Seixas: Não Diga que a Canção Está Perdida”
Livro de Jotabê Medeiros

Como Raulzito, o garoto de classe 
média de Salvador que era fã de Elvis 
Presley, se transformou em Raul Seixas, 
um dos maiores ícones da cultura pop bra-
sileira? Como o jovem sonhador, depois 
de “passar fome por dois anos na cidade 
maravilhosa”, conquistou as gravadoras 
e o grande público?

E como o criador de “Maluco Beleza” 
e “Sociedade Alternativa”, responsável 
por versos que se confundem com a con-
tracultura dos anos 1970, foi derrotado 
pelas drogas e pelo alcoolismo na década 
seguinte, mas sem deixar de produzir hits 
inesquecíveis? Jotabê Medeiros, autor 
de “Apenas um rapaz latino-americano”, 
cultuada biografia de Belchior, e crítico 
musical de larga experiência, responde a 
todas estas perguntas e apresenta, neste 
livro espetacular, a primeira biografia 
de Raul à altura de sua importância. In-
dispensável para conhecer a história do 
homem por trás da lenda.

“Raul - O Início, o Fim e o Meio”
Filme de Walter Carvalho

O jovem sem limites que conquistou 
o coração e a mente de milhares de fãs, 

foi um homem que virou mito. O filme 
desnuda, por imagens raras de arquivo, 
encontro com familiares, conversas com 
artistas, produtores e amigos, enfim, a 
trajetória da lenda do rock brasileiro. 
Com depoimentos das ex-mulheres de 
Raul, Paulo Coelho, Caetano Veloso, Tárik 
de Souza, Nelson Mottta e até de Roberto 
Carlos, o filme esmiúça a carreira de Raul. 
Walter Carvalho foi atrás de vários Raul 
Seixas que culminaram na construção 
de um mito.

“Krig-ha, Bandolo!”, 
Disco de 1973

Este veio a ser o primeiro disco real-
mente solo de Raul Seixas. Após “Raulzito 
e os Panteras” e  “A sociedade da grã-
-ordem kavernista apresenta sessão das 
dez”, “Krig-ha, Bandolo!” consagrou Raul. 
A canção “Ouro de Tolo” foi uma crítica 
ácida à classe média que se deslumbrou 
diante do “Milagre Econômico”. Além 
dessa pérola, o trabalho ainda conta com 
canções que se tornaram populares como 
“Metamorfose Ambulante”, “Mosca na 
Sopa”, “Al Capone”, “As Minas do Rei Sa-
lomão”, “How Could I Know” e “Rockixe”. 
O título do disco foi tirado de um gibi do 
Tarzan, e era o grito de guerra do perso-
nagem principal, que significa “Cuidado, 
aí vem o inimigo!”. No dia 25 de agosto 
esta obra completa 48 anos. Só por ser 
o primeiro trabalho solo de Raul, o disco 
merece estar nesta lista.

“Gita”  
Disco de 1974

O álbum “Gita” foi um grande sucesso 
comercial e emplacou clássicos como 
a faixa título, “Sociedade Alternativa”, 
“SOS”, “O Trem das Sete”, “Medo da 
Chuva” e “As Aventuras de Raul Seixas 

Na Cidade de Thor”. Nas letras percebe-se 
ainda o envolvimento de Raul e do mago 
parceiro Paulo Coelho com o ocultismo. 
Antes de gravar o LP, Raul anunciou que 
adquiriria um terreno em Minas Gerais 
para a construção da “Cidade das Es-
trelas” (local em que desejava fundar 
uma comunidade paralela). A intenção 
do cantor chegou ao fim após ser man-
dado ao exílio nos Estados Unidos. Com 
o álbum, Raulzito conseguiu o primeiro 
disco de ouro (600 mil cópias vendidas). 
Ele voltou ao país após a canção “Gita” 
se tornar um grande sucesso nas rádios.

“O Dia em que a Terra Parou”
Disco de 1977

Em crise com a então esposa Gloria 
Vaquer, com seu parceiro Paulo Coelho 
e com a gravadora Philips, Raul estava 
pagando caro pelos exageros químicos 
que destruíam seu corpo e resolveu dar 
uma zerada na vida.

 Primeiro topou o convite dos ex-Philips 
André Midani e Marco Mazzola para se 
juntar a eles na WEA, subsidiária da 
Warner, que estavam montando no Brasil. 
Depois começou a compor incansável-
mente com Cláudio Roberto, professor de 
Educação Física na Uerj, com quem tinha 
feito “Novo Aeon”, faixa-título de seu LP 
de 1975. Cláudio seria coautor, com Raul, 
de todas as canções de “O Dia em que a 
Terra Parou”.

 O disco tem um de seus maiores su-
cessos: “Maluco beleza”, que estourou 
nas rádios e é sua música mais tocada 
até hoje. Ela foi definida pelo jornalista 
Jotabê Medeiros, em “Não Diga que a 
Canção Está Perdida” (biografia citada 
acima), como: “uma espécie de hino sim-
bólico da condição filosófica do artista”. 
Jotabê tem toda razão. Raul segue dei-
xando saudades.

Marcelo   Rezende

Cinco obras para 
conhecer melhor Raul 
Seixas, morto há 32 anos
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Marcelo Rezende

A Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, por meio da 
Sectur (Secretaria de Cultura e 
Turismo), inaugurou na última 
quarta-feira (18), na Galeria 
de Vidro, a exposição “Campo 
Grande em Traços e Cores”. 
Com entrada gratuita e visi-
tação aberta até o dia 1º de 
setembro, a mostra é uma re-
alização do grupo Urban Ske-
tchers e integra o calendário 
alusivo aos 122 anos de Campo 
Grande e também celebra os 
dois anos de existência do co-
letivo.

O grupo é formado por pro-
fissionais e estudantes das 
mais variadas profissões, que 
se reúnem para fazer desenhos 
de observação da cidade. A 
mostra apresenta ilustrações 
de 17 autores com trabalhos 
realizados com diversos mate-
riais e técnicas.

A arquiteta e urbanista 
Beatriz Meneghini explicou o 
que é o Urban Sketchers: “O 

grupo Urban Sketchers surgiu 
em 2007, e  significa ‘croquis 
urbanos’. É um coletivo global. 
Iniciado com um pequeno grupo 
de pessoas, que se reuniam e 
iam ‘in loco’ para realizar dese-
nhos e foi se expandindo. Hoje, 

no Brasil, nós temos 53 grupos, 
cada cidade funda o seu. Aqui 
em Campo Grande nós temos 
mais de 60 membros”, excla-
receu Beatriz.

Segundo a arquiteta, a pro-
posta do grupo é trabalhar ex-

clusivamente com desenhos e é 
possível acompanhar o trabalho 
do Urban Sketchers, nas redes 
sociais. “A ideia é retratar o 
cotidiano por meio de desenho e 
não de fotos, nós procuramos os 
bens tombados, o patrimônio, 

para mostrar o que a cidade 
tem de bonito. Já fizemos 34 
encontros e por causa da pan-
demia, agora ficou restrito ao 
Google Street View, mas nem 
por isso a gente parou. Nós 
temos profissionais de várias 

áreas, entre arquitetos, enge-
nheiros e publicitários, além 
de  diversos estudantes. Hoje 
temos 450 seguidores no Fa-
cebook e mais de 1.000 no Ins-
tagram, então é um grupo que 
está integrado e segue todas 
as regras do Urban Sketchers 
mundial.”

De acordo com Beatriz Me-
neghini, que também expõe 
seus trabalhos na mostra, a 
exposição é composta por 122 
obras. “Nelas são apresentados 
os mais variados monumentos 
da cidade. Nossa expectativa, 
além de divulgar o nosso tra-
balho, é chamar atenção para 
o grupo e obter mais adesão”, 
diz ela. Quem quiser conhecer 
o trabalho do grupo pode 
acessar o Instagram @usk-
campogrande_ms e também 
pelo Facebook www.facebook.
com/groups/2450353511912752/

Galeria de Vidro
O espaço recebe, mensal-

mente, exposições de artistas 
locais. Caso você seja artista e 
queira expor suas obras, entre 
em contato pelo telefone (67) 
4042-1313.

SERVIÇO: A exposição está 
localizada na Galeria de Vidro, 
dentro da Plataforma Cultural, na 
Avenida Calógeras, 3015. A entrada 
é totalmente gratuita. A visitação 
pode ser feita de segunda a sexta-
feira, das 7h30 às 19h30.

Folhapress

Luciano Huck, 49, tomou 
um susto ao descobrir no 
camarim que gravaria o úl-
timo “Caldeirão do Huck” 
(Globo) recentemente. O 
apresentador, que deixa o 
programa para comandar o 
“Domingão”, disse que não 
sabia que aquela era a úl-
tima vez que estaria no es-
túdio da atração.

“Você falou isso só para 
eu ficar nervoso?”, pergunta 
em vídeo de bastidores publi-
cado pelo site do programa. 
“Esse é o último ‘Caldeirão’? 
É mesmo? Eu achei que o úl-
timo estúdio ia ser dia 28. Eu 
não estava emocionalmente 
preparado para receber essa 
notícia assim.”

Também é possível ver as 
últimas palavras de Huck à 
frente do “Caldeirão”. Sen-
tado no chão do estúdio, ele 
agradece ao público. “Muito 
obrigado, muito obrigado 
mesmo”, diz. Logo depois, a 
equipe se reuniu no centro 
do palco para fazer fotos com 
o apresentador.

A partir do dia 4 de se-
tembro, Marcos Mion vai co-
mandar o “Caldeirão”, pelo 
menos até o fim deste ano. 

Por sua vez, Luciano Huck 
estreia no “Domingão” do 
dia seguinte, 5 de setembro. 

Na última quarta-feira 
(18), a Globo confirmou como 
vai ser o novo “Domingão”, 
que foi apresentado durante 
32 anos por Faustão. Este 
último assinou contrato com 
a Band, onde deve voltar ao 
ar em 2022.

Segundo a Globo, até de-
zembro, o “Domingão” vai 
misturar os quadros Show 
dos Famosos, que já era do 
programa, com o Quem Quer 
Ser um Milionário, que era 
do “Caldeirão”. Além disso, 
vai mostrar matérias espe-
ciais gravadas pelo país – o 
material de divulgação fala 
em “transformar destinos e 
realizar sonhos”.

O Show dos Famosos deve 
ganhar novos jurados, além 
do time inédito de partici-
pantes que tentam se asse-
melhar em voz, imagem e 
gestual aos cantores esco-
lhidos. Já sobre o jogo de per-
guntas e respostas, a Globo 
diz que a temporada inédita 
vai para os domingos para 
que Huck possa cumprir a 
promessa de continuar com 
o quadro até alguém acertar 
a pergunta do milhão.
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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 19/08

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

O trabalho continua no centro das suas atenções e seu 
empenho pode garantir um bom dinheiro para o seu 
bolso. Mas é melhor não abusar da sorte com grana, 
porque Urano entra em movimento contrário e pode 
causar alguns gastos inesperados. Ainda assim, o Sol 
brilha intensamente no seu paraíso astral. Palpite do dia: 
89, 35 e 17. Cor do dia: preto.

Conter a impaciência e a rebeldia será seu maior 
desafio hoje. Urano inicia seu movimento retrógrado 
em Touro, o que deve mexer bastante com o seu 
humor. Mas ainda bem que o astro está em harmonia 
com Mercúrio, que incentivará você a resolver 
qualquer problema com diálogo. Palpite do dia: 18, 
00 e 90. Cor do dia: prata.

Contato com alguém que mora longe pode fazer muito 
bem ao seu coração hoje. Se bater saudade, não hesite 
em telefonar e encurtar um pouco essa distância. Isso 
fará muito bem ao seu coração. Os astros também 
acentuam a sua vontade de estudar e aprender. Bom 
momento para buscar cursos, lives, livros e palestras. 
Palpite do dia: 10, 28 e 64. Cor do dia: vermelho.

Você pode ganhar um dinheiro inesperado hoje. Os 
astros sugerem que pode ser uma herança, uma 
gratificação, indenização ou mesmo um presente por 
ter auxiliado alguém a cuidar dos próprios interesses. As 
oportunidades de lucrar virão também do trabalho ou de 
algum serviço ou produto que você decida fazer em casa. 
Palpite do dia: 56, 83 e 20. Cor do dia: nude.

Você está ambiciosa e fará tudo que for preciso para 
conquistar seus objetivos. Mas uma coisa é lutar e 
outra bem diferente é achar que pode fazer tudo do seu 
jeito. Com Urano retrógrado, convém dosar um pouco a 
ganância. Claro que você tem que batalhar por uma vida 
melhor, desde que não quebre nenhuma regra, valeu? 
Palpite do dia: 66, 12 e 30. Cor do dia: azul-royal.

Urano retrógrado na Casa 9 pode deixá-la um tanto 
inquieta hoje. Pode sentir uma necessidade maior de 
abrir a sua mente, experimentar e aprender coisas 
diferentes. Você pode aproveitar essa influência para 
buscar cursos e capacitações que possam abrir novas 
possibilidades para a sua carreira. Palpite do dia: 13, 40 
e 31. Cor do dia: roxo.

O Sol brilha intensamente na sua Casa das Associações, 
o que deve estimular as parcerias no trabalho. Conte com 
os colegas para realizar seus objetivos e para colocar em 
prática projetos que possam beneficiar o futuro de todos. 
Você também pode ter boas ideias para resolver um 
problema que há tempos causa preocupação. Palpite do 
dia: 59, 86 e 32. Cor do dia: amarelo.

Os astros indicam que você vai concentrar boa parte 
das suas energias no trabalho e nos seus projetos 
para o futuro. Convém ficar atenta para não deixar a 
família muito de lado. Pelo contrário, busque o apoio 
dos parentes para os seus projetos. Amigos e colegas 
também podem ter bons aliados para trocar ideias. 
Palpite do dia: 24, 96 e 33. Cor do dia: verde-oliva.

O Sol na Casa 9 incentiva você a investir mais nos 
estudos. Você terá muita facilidade para aprender e deve 
aproveitar o estímulo para se aperfeiçoar no que faz, seja 
por meio de cursos e treinamentos, seja pela troca de 
ideias com colegas mais experientes. No trabalho, tudo 
indica que você fará o que estiver ao seu alcance. Palpite 
do dia: 52, 16 e 88. Cor do dia: marfim.

O céu anuncia um bom dia para o seu bolso. Você pode 
ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos e pode 
até receber uma grana inesperada de herança, prêmio ou 
algum tipo de gratificação. O dinheiro também pode vir 
de uma promoção no trabalho ou por merecimento após 
a conclusão de uma tarefa difícil. Palpite do dia: 71, 80 e 
89. Cor do dia: castanho.

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa ou 
iniciar uma reforma. Você também vai contar com 
as bênçãos do Sol para firmar uma sociedade ou 
parceria muito vantajosa. No trabalho, estimule a 
cooperação e some forças com os colegas para 
alcançar os objetivos em comum. Palpite do dia: 18, 
54 e 27. Cor do dia: carmim.

O Sol renova a sua disposição e você vai mostrar muita 
energia e disciplina no trabalho. Mercúrio e Urano 
indicam que terá facilidade para dialogar com os colegas 
e pode trocar ideias para encontrar as melhores soluções 
para tarefas mais complicadas. Porém, procure se 
entender bem com todos à sua volta. Palpite do dia: 80, 
98 e 35. Cor do dia: castanho.

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

Madalena não aceita a ajuda de Cristóvão. 
Nelito aconselha Pedrinho a fazer as pazes com 
Luiza. Lígia descobre que Athaíde vai para a 
Noruega e tenta impedi-lo. Júlio avisa a Sandra 
Helena, Malagueta e Agnaldo que enterrará o 
dinheiro roubado no cemitério de cachorros. 
Malagueta avisa a Maria Pia que Luiza entrou 
em uma boate. Júlio sente saudades da mãe. 
Pedrinho e Nelito planejam ajudar na recon-
ciliação de Antônia e Júlio. Júlio e Antônia 
reatam o namoro. Eric decide vender sua casa 
para investir no hotel. 

Luti descobre que Ariclenes foi desmasca-
rado por Jacques. Armandinho pede ajuda a 
Dorinha para ficar igual a Jorgito. Clotilde arma 
um plano para divulgar que Valentim é uma 
farsa. Mabi ouve o pai convocando a imprensa 
para uma coletiva e avisa a Luti. Desirée afirma 
para Armandinho que ama Jorgito. Magali 
muda sua mesa de trabalho para a sala de Gino. 
Thaísa rejeita Jaqueline. Ariclenes conta para 
sua equipe que Jacques descobriu tudo sobre 
Valentim. Breno confessa para Jaqueline que 
tem uma doença grave. 

Eugênio e Luísa discutem. Pedro afirma a 
Pilar que não pode interceder por ela junto 
à faculdade de Salvador. Licurgo e Germana 
protestam contra a demolição da taberna. Le-
opoldina se revolta contra Luísa, e Isabel pede 
perdão pela irmã. Pedro conversa com Isabel e 
Leopoldina sobre a importância dos estudos. Sa-
muel arma contra Borges com a ajuda de Zayla 
e Guebo. Samuel conforta Pilar, que sofre com a 
impossibilidade de seu sonho de estudar medi-
cina. Licurgo, Germana, Quinzinho e Clemência 
choram ao ver as ruínas da taberna. 

Duca se desculpa com Nat e a beija. Bianca 
desabafa com o retrato de sua mãe. Lobão, 
embriagado, chega à casa de Nat e Duca se es-
conde. Sol convida Wallace para cantar com ela. 
O show da Galera da Ribalta é um sucesso. Nat 
garante a Duca que quer provar a aliança entre 
Heideguer e Lobão. Heideguer pede a Henrique 
para convencer Bianca a falar com Gael sobre a 
participação de Wallace no campeonato. Wallace 
comenta com Gael que gostaria de ser lutador 
profissional. Jade cobra a promessa de Cobra 
para conseguir o papel de Julieta.

Gabriela fica chocada com o que lê no jornal a 
respeito de Marian e diz para Simão que espera 
que não seja verdade. Neco e Rafa conseguem 
fugir com Lúcia. Pata aceita voltar a namorar 
com Duda. Milton recebe ligação de Joana avi-
sando que ficará internada no hospital. Milton 
diz que não irá cozinhar para filha dos outros. 
Gabriela vai até o local visitar Maria. A pequena 
conta o que aconteceu para Gabriela. Rafa e 
Neco levam Lúcia para os túneis do orfanato. 
Vivi conta para Cintia o que aconteceu na es-
cola. Carol escuta tudo escondida.

Beatriz sente falta de Enrico. Du é levada para 
a maternidade e João Lucas tenta acalmá-la. 
Arnoldão confessa a Xana que quer ficar com 
Juliane. Josué avisa a Antoninho e Manoel que 
José Alfredo está voltando. Antoninho consola 
Jurema. Cora tenta disfarçar quando seus so-
brinhos perguntam por Jairo. Orville sugere que 
Salvador pinte quadros para Helena. O médico 
avisa a Maria Marta e João Lucas que Du e os 
bebês correm risco de morte. Bruna se revolta 
com Danielle por se aproximar de Maurílio. 
Amanda passa a noite de Natal sozinha.

Novelas Novelas Novelas 
Fo

to
s:

  D
iv

ul
ga

çã
o

Lupita se torna espiã dupla em 
‘Nos Tempos do Imperador’ 

Lupita (Roberta Rodrigues) será pressionada pelo delegado Borges 
(Danilo Dal Farra), em “Nos Tempos do Imperador”. No capítulo deste 
sábado, 21, o policial corrupto, que vive perseguindo os negros da Pequena 
África, obrigará a jovem a se infiltrar no local. Tudo para que ele receba 
informações privilegiadas e consiga um motivo para prender Samuel 
(Michel Gomes). Esperta, Lupita conseguirá um abrigo passando-se por 
outra pessoa, mas, após alguns dias, Cândida (Dani Ornellas) descobrirá 
que ela não é quem diz ser. Confrontada por Dom Olu (Rogério Brito), 
Lupita revelará toda a armação. E irá propor a ele que se torne uma espécie 
de agente dupla: passará informações falsas para Borges e avisará a Olu 
sobre os reais planos do policial.

Desde que voltou de Tóquio com duas medalhas olímpicas, 
uma de ouro e outra de prata, Rebeca Andrade não para. E 
seus compromissos profissionais não se restrigem ao esporte. A 
ginasta também teve seu dia de musa de uma banda de música. 
Na última quarta-feira, ela gravou um clipe acompanhada do trio 
Gilsons, formado por José Gil, filho de Gilberto Gil, e Francisco 
Gil e João Gil, netos do cantor baiano. A gravação aconteceu no 
Rio, com a bela vista da Baía de Guanabara ao fundo. O vídeo 
fará também parte de uma ação publicitária do lançamento de 
um tênis, que tem a atleta como a estrela da campanha. Rebeca, 
inclusive, vai participar de um desfile ao som da canção.

Campeã 
Olímpica, 
Rebeca 
Andrade 
vira musa 
de clipe 
dos 
Gilsons

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 

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

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 

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 
810 -  Localização Pri-
vilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite 
E 2 Quartos (todos Com 
Armário), Banheiro Social, 
Cozinha Planejada, Área De 
Serviço C/ Armário, Gara-
gem C/ Excelente Localiza-
ção.   LORIDANI MARTINS 
CRECI 1851 -  3321-9131

MONTE CASTELO 

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

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

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

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 

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   

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

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

AMAMBAI       
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

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 

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

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  

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 

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 

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 

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 

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 

ALUGA-SE QUARTOS 
MOBILIADOS

Aluga-se Quartos Mo-
biliados ,prox: Posto de 
saúde Mercados, Ponto 
de Ônibus, Bairro Caiçara 
informações somente pelo 
whats  9 9934-0494

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito.  Esquina. Com infra 
estrutura para Pet Shop LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

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

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 
loja 03 – 46,48m² – sala, 
copa, banheiro. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CENTRO 
L027 - R Pedro Celestino, 
1104 – Sub Esquina Av 
Afonso Pena -  1.762,50m2 
– Predio Comercial Com 
Cinco Pavimentos. Ampla 
Garagem Privativa. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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

ED 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 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

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 

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

Casa na Rua Yokohama nº 
708 na vila Palmira , tama-
nho 12x54 lote, casa 7x11 
,contendo 4 quartos ,com 
guarda roupa embutido e 
laje , em frente ao posto de 
saúde . F: (67) 9107-3300 
- (67) 3349-0887  falar 
com Jorge Diniz.

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 

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

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

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

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

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

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 

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze 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 - 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

BLAZER 98 DIESEL
Econômica 2.5 Doc. Ok Va-
lor: R$ 26.000.00  Ligação e 
Whatsapp (67) 98444-2707 

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

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

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 DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 
2019 2020 BRANCO 24607 
QUQ3264 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

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

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

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

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

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

FOCUS TITANIUM 2.0
FOCUS TITANIUM 2.0 16V 
2015 2016 PRETO 36000 
OOS7335 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

RANGER CD 2.2 XLS 
4X4 

ANO: 2014 /COR PRATA/
COMPLETA/R$ 88.000 
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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

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

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

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

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

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

FAZENDA CAMPO 
GRANDE

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

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

VILA DO POLONÊS  12 
X 30

12 X 30, Rua Guiomar No-
vaes entre as ruas Mário de 
Andrade e Diogo Bernades, 
com asfalto e esgoto, pronto 
para construir. PAJÉ . creci 
92 j. Tel. (67) 99985-1890  
ou 3324-2661

VENDE-SE
Vendo um terreno com edí-
cula, 12x30. Localizado no 
bairro Jardim Anache. Valor 
R$120,000, aceito propos-
tas. Ligações e Whatsapp: 
(67)99349-7682

PROCURO TERRENO À 
VENDA

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

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

RESIDENCIAL GAMA 
10 X 25

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

PREÇO DE OCASIÃO!
3.890 hectares quase 80% 
aberta, terra de lavou-
ra região de Gaucha do 
Norte, documentação em 
dia, 90 sacas por hec. F: 
(44)99887-9570

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

CENTRO
Salas Comerciais Em Prédio 
Comercial Com Excelente 
Localização Na Rua Pedro 
Celestino Sub Esquina Com 
Av Afonso Pena. Dois Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 1851 - 
3321-9131
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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 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

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

GOL 1.6 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 

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

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 

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

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 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 

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

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 

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 16/17 COR: BRAN-
CA/COMPLETO/R$ 43.500  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

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 1.6L 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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
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
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.

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
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
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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

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

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

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

X60 1.8 TALENT 16V 
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

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

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

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

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

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 

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

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

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

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

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 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 AUTH 10 
2019 2019

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

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

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

SANDERO 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 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

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

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



D3Campo Grande-MS | Sexta-feira, 20 de agosto de 2021CLASSIFICADOS

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

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 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

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

EMPREGO TEMPO-
RÁRIO

Contrata-se FREE LANCER 
para pesquisa eleitoral. 
Valor da diária R$ 100,00 
(disponibilidade para viajar 
no interior de MS. Traba-
lha - se  sábado, domingo 
e feriados. Escolaridade: 
2º grau completo. Se não 
enquadrar nesses critérios 
nem envie CURRÍCULO.
Enviar currículo com foto.  
contatopesq@outlook.com 

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

CONTRATA- SE SERRA-
LHEIRO POR DIÁRIA

Pagamento semanal, serra-
lheria na Mata do Jacinto  F: 
99324-4437 Junior 

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. 

CENTRO-OESTE CLIMA 
MS

Trabalhamos com higie-
nização profunda no seu 
climatizador, atendemos 
todas as marcas, rotoplast, 
polo clima e clima brisa,  
marque já a sua manuten-
ção para seu equipamento 
Ligação e Whatsapp (67) 
99204-6386/ (67) 99688-
4058 Thiago 

MUDANÇAS LINO LTDA
Trabalho com mudanças 
em todo território Brasilei-
ro, serviço com qualidade, 
rapidez e responsabilidade. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99119-7626 Fábio 

FUNILARIA E PINTURA 
SILVA

Muito zelo e responsabili-
dade com seu patrimônio. 
Também fazemos polimen-
tos de faróis e recupera-
ção de para-choque. Rua: 
General Bertoldo Klinger, 
761 -Jd Fluminense  Edson 
(67)9959-8500/99246-
0346.  

RODOLFO YURI SOLU-
ÇÕES ELÉTRICAS

Troca de fiação residencial 
e predial, instalação de 
chuveiros, ventiladores, 
torneira elétrica, interfone, 
designer de iluminação, tro-
ca de djuntores, tomadas e 
interruptores. Preço justo 
com serviço de qualidade. 
Orçamento sem compro-
misso (67)99169-8823 

M.A HIGIENIZAÇÃO DE 
ESTOFADOS

Trabalhamos com limpeza e 
higienização de sofás, col-
chões, camas, puff, auto-
móveis, carpetes e estofa-
dos em geral. Agende uma 
visita. Ligação e Whatsapp 
(67) 99277-5245 Pedro 

 ALTER CALHAS 
Calhas, rufos, pingadeiras, 
coifas chaminés para fogão 
e qualquer artefatos de cha-
pas em geral. Parcelamos 
em 3x sem juros ou ate 
12x com juros cartão. Rua: 
Coroação de Pompéia,88- 
Estrela do Sul, Orçamento 
sem compromisso. What-
sApp (67)99857-6144. 

FOGAÇA TRANSPORTES
Trabalhamos com fretes e 
mudanças, região de Cam-
po Grande / MS. Orçamento 
sem compromisso. Serviço 
de Confiança e Credibili-
dade. Ligação e Whatsapp 
(67) 99125-8543 Silvino 

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

 CONSTRUÇÃO E MA-
NUTENÇÃO CHANDI

Trabalhamos de segunda 
a segunda, construção 
do começo ao fim. Ma-
nutenção em geral, faça 
seu orçamento. Ligação e 
Whatsapp (67)99665-9898 
(67)99822-1772 Alexandre

 PEDREIRO
Trabalho na fundação ao 
acabamento, leio projetos, 
alvenaria, reboco, pisos, 
etc. Trabalho por empreita 
e por dia também como o 
cliente preferir. Faça seu or-
çamento. Ligação e What-
sapp: (67)99269-6821

SR RECICLAGEM
Trabalho com coleta de re-
ciclagem de papelão, ferro, 
plástico e tudo que é reci-
clagem. Faça já seu orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99672-2547 Izaque

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

NUNES JARDINAGEM
Trabalhamos com poda de 
árvores, limpeza de ter-
renos, jardinagem, podas 
ornamentais e manutenção 
em geral. Parcelamos no 
cartão Ligação e Whatsapp 
(67) 99162-8187 Sidney 

ANDRÉ SERRALHEIRO
Trabalhamos com cobertu-
ra para o seu carro, chapa 
no portão, pintura nova, re-
formas e soldas em geral. 
Faça seu orçamento co-
nosco.Ligação e Whatsapp 
(67)99167-4998

GIDEÕES SISTEMAS 
ELÉTRICOS

Serviços de reparos de cir-
cuitos em curto, instalação 
de ventiladores, tomadas, 
interruptores, lâmpadas 
de led, motor de bombas 
automáticas, disjuntores 
e muito mais! Ligação e 
Whatsapp (67) 98164-
2468/ (67) 98102-3382/ 
(47) 99678-2696 Natanael

PINTOR
Está precisando pintar sua 
casa? Que tal um orça-
mento com a gente?! Equi-
pe com profissionais de 
confiança e caprichosos. 
Especialistas em pinturas 
externas e internas, faça 
seu orçamento. Whatsapp 
(67)993036693

O SEU APARTAMEN-
TO OU A SUA CASA 

PRECISA DE UMA BOA 
LIMPEZA? 

Fale com a SOLUCIONA 
SERVIÇOS, mapeamos 
os Melhores Profissionais 
perto de Você, sem aquela 
dor de cabeça ao procurar. 
Atendemos toda Campo 
Grande/MS. Telefone: (67) 
99918-6129 (Whatsapp) 

CHAPA’S LTDA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS DE 

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

CALHAS DIAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeiras entre 
outros. Aceitamos cartões 
de crédito e débito. Orça-
mento sem compromisso 
em qualquer região de 
Campo Grande/MS Ligação 
e Whatsapp (67) 99217-
6555 Stenio 

MONTADOR DE MÓVEIS 
& PEQUENOS FRETES 

Fazemos pequenos repa-
ros, manutenção, mon-
tagem e desmontagem. 
Aceitamos cartão e pa-
gamentos via Pix. Faça 
seu orçamento: Whatsapp 
(67)99223-6850 Marivaldo  

DC AR-CONDICIONADO 
MS

Trabalhamos com ins-
talação, higienização, 
manutenção preventiva 
e corretiva. Atendemos 
toda Campo Grande/ MS 
Ligação e Whatsapp (67) 
99885-0300 Vagno

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

ENCANADOR PROFIS-
SIONAL

Fazemos de interno de 
esgoto, pequenos reparos 
de água, instalação de 
caixinha de proteção de 
água, encanamento inter-
no, não deixe de fazer o 
seu orçamento. Faça o seu 
orçamento via Whatsapp: 
(67)99894-2628 Flávio 

FRETES
Separou do marido? Bus-
co tudo antes que seu 
ex apareça, em caso de 
quebra-pau, ajudo a sepa-
rar a briga. Se voltar para 
ele, dou desconto para o 
retorno. Fretes e mudança 
em toda Campo Grande 
e Brasil.(67)99207-5979 
(67)99715-2597 

MAIKON JARDINEIRO
Fazemos limpeza de jardim, 
quintal e poda de árvores. 
Venha fazer seu orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99166-
6491

GESSO
Trabalhamos com gesso, 
decoração, paredes 3D, 
instalação de molduras, 
draywall e pequenos e 
grandes reparos. Aten-
do das 07:00 ás 17:30 
Ligações e Whatsapp: 
(67)99350-5236

ALENCAR MUDANÇAS
Fretes e mudanças com 
equipe qualificada e es-
pecializada, com ou sem 
ajudante. Trabalhamos 
para todo Brasil. Ligação 
e Whatsapp (67) 99275-
1381

CONSTRUÇÃO CIVIL
Pedreiro do básico ao aca-
bamento, faça seu orça-
mento sem compromisso. 
Atendemos em todas as 
regiões de Campo Grande/ 
MS Ligação e Whatsapp 
(67) 98220-2276 Maycon

DDNAGA DEDETIZA-
DORA

Dedetização em geral, des-
ratização, descupinização, 
limpeza de reservatórios e 
caixa d´água. Orçamentos 
sem compromisso, serviço 
de qualidade e com garan-
tia. Ligação e Whatsapp 
(67)98136-8455

JC DEDETIZAÇÃO CON-
TROLE DE PRAGAS

Dedetização, Desratização, 
Descupinização, controle 
de pombos e morcegos, 
limpeza de caixa d’água, 
Algibre, Desentupimento de 
pias, ralos e caixa de gor-
duras. Ligação e Whatsapp 
(67) 99231-2146 

RODRIGUES PINTURAS 
ESPECIALIZADAS 

Ligou chegou, pinturas em 
geral, porta, portão, jane-
la, paredes e muito mais. 
Dê um pouco mais de cor 
a sua casa com a RD pin-
turas. Ligação e Whatsapp 
(67) 9 9126-9220/ (67) 9 
9112-6534

ASA CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções residenciais, prediais, 
sítios e fazendas, fazemos 
reformas, pinturas em 
gerais. Orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
Whatsapp (67) 99227-
5623 Anderson

CASA DO FORRO 
BRASIL

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

LIMPEZA DE PISCINAS 
& MANUTENÇÃO!

Tratamento físico, limpeza 
de bordas, classificação, 
estabilidade de PH, trata-
mento químico, limpeza de 
pré-filtro, decantação, esta-
bilidade de cloro livre.  Li-
gue e solicite um orçamen-
to: Jonas (67)99160-2385 
Walquíria (67)99278-2179 

M&A PINTURA EM 
GERAL 

Temos equipe de profis-
sionais para lhe atender. 
Residencial, Predial, Bar-
racão. Fazemos grafiatos, 
texturas e acabamentos 
finos. Disponibilidade para 
viajar. Passamos cartão, 
transferências e pix. Faça já 
o seu orçamento! Whatsa-
pp: (67)99266-8045 Mizael

 TOM PINTURAS 
Fazemos pinturas em geral, 
texturas, grafiatos, marmo-
ratos, cimento queimado. 
Profissionais experientes e 
Serviço de qualidade! Faze-
mos o seu orçamento sem 
compromisso. Whatsapp: 
(67)99239-3899  Ewerton 
Andrade Campo Grande-
-MS  

SATYRO MÓVEIS PLA-
NEJADOS & MONTADOR
Trabalhamos com reparos 
e móveis planejados que 
cabe em seu bolso. Parce-
lamento em até 12x no car-
tão, Venha fazer seu orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99267-1036 Lucas

RS PINTURAS
Trabalho com pinturas em 
gerais, grafiato, textura, 
marmorato, cimento quei-
mado, granelli e cristali-
no.  Trabalhamos finais de 
semana e feriados. Orça-
mentos sem compromis-
so. Ligações e Whatsapp: 
(67)99189-4116 

ADEMIR AZULEJISTA
 Instalação de porcelana-
tos, mármores, granitos, 
de peças de grandes for-
matos, acabamentos em 
geral, revestimentos para 
churrasqueira, piscinas, 
escadas e tijolos de deco-
ração. (67)99265-1027 

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

LIMPEZA DE TERRENOS
Trabalho com limpeza 
de terrenos e podas de 
gramas, se seu terreno 
está sujo só me chamar 
que faço o melhor preço 
da cidade. Trabalho de 
segunda a sábado. Liga-
ções : (67)99111-4742 
W h a t s a -
pp:(67)99228-5496 Fábio 

JASMIM DO POETA 
MANUTENÇÃO DE JAR-

DIM & PAISAGISMO
Corte de árvores, corte de 
grama, plantio de gramas, 
podas de árvores, limpeza 
de terrenos e fazemos frete. 
Instagram: jasmim do po-
eta Agdo Graxa/ Andressa 
Whatsapp: (67) 99277-
9592 / (67) 99945-7034 

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 

LIDER MUDANÇAS
Trabalhamos com fretes 
e mudanças para todo o 
Brasil, temos ajudantes 
especializados, embala-
gem plástico bolha e papel 
ondulado e transportamos 
carro. Trabalhamos 24 
horas Ligação e Whatsapp 
(67) 99336-7066 Luiz 

BELLINI MÓVEIS PLA-
NEJADOS

Solicite seu orçamento na 
mais nova loja de móveis 
planejados de alto padrão 
de Campo Grande. Aten-
demos casas, lojas, áreas 
gourmet, usando tudo de 
mais moderno do merca-
do e com toda segurança. 
Insta @bellini_planejados  
Ligações: (67)99623-2998

KM MÓVEIS
Trabalhamos com mon-
tagem e desmontagem, 
transporte de mudanças, 
reparos como: Portas, ga-
vetas, trilhos e etc. Reparos 
hidráulica, elétricos, refor-
ma de móveis antigo e mó-
veis planejados. Ligação e 
Whatsapp (67)99123-0628

HM MÓVEIS PLANE-
JADOS

Trabalhamos com móveis 
planejados, realizando 
sonhos para você, Faça 
um orçamento conos-
co: (67)99146-4401 
(67)99861-5485

LF GESSO & ELÉTRICA
Trabalhamos com gesso 
acartonado Drywall, forros 
com sancas, forro liso e 
3D. Fazemos parte elétrica 
residencial e comercial. 
Profissional qualificado 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99331-5931 Lucas  

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 

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, ventiladores 50cm, 
dutos e coifas. Ligação e 
Whatsapp (67) 3204-5247/ 
(67) 99264-5737/ (67) 
99161-2754/ (67) 99126-
3757

PRIME MUDANÇAS
Fazemos mudanças para 
todo território nacional, 
faça seu orçamento sem 
compromisso.Ligações e 
Whatsapp (67)99984-9030 

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Fone: 
99293-9797 Walter Moy-
ses. ( whatsapp).

EMUL CONSTRUTORA
Seu desejo é construir ou 
reformar sua casa? Eu pos-
so realizá-lo e nem precisa 
esfregar a lâmpada é só 
chamar. Orçamento sem 
compromisso Ligação e 
Whatsapp (67) 99248-
4447 Emerson 

SÓ SOLDAS PEQUI
Precisa de Solda? Vem pra 
só Solda Pequi, com mais 
de 30 anos de prática e 
experiência, Trabalhamos 
com fabricação de capotas, 
grades, recuperação de 
truck entre outros serviços. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99646-5972 Edinaldo 

ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

GRANDE/ MS
Trabalhamos com Dede-
tização em geral, Descu-
pinização, Desratização, 
Limpeza de caixa Água, 
Pombos e Morcegos. Or-
çamento Gratuito Ligação 
e Whatsapp (67) 99281-
4347 Adenir

GF CALHAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeiras, dutos 
e coifas. Orçamento sem 
compromisso, atendemos 
toda Cidade de Campo 
Grande / MS Ligação e 
Whatsapp (67) 99125-
3384 Gabriel 

M.M SERRALHERIA 
Trabalhamos com fabrica-
ção de portas, portões, es-
trutura, mesa Nino, janelas, 
reforma em geral e muito 
mais. Venha fazer seu or-
çamento sem compromis-
so. Ligação e Whatsapp 
(67)99198-2721

 PEQUENOS FRETES 
AZEVEDO

Atendo toda região de Cam-
po Grande. Ligação e What-
sapp (67)99873-7086 Erik

IMPERMEABILIZAÇÕES
Serviços de impermeabili-
zação com manta asfáltica, 
Lajes, piscinas, caixas d 
água, algibres e telhados 
Etc. Serviço com garantia e 
nota fiscal Ligação e What-
sapp (67) 99852-6137 
Mauro/ (67) 99332-2410 
Luciana 

FRETE
Fretes em toda Campo 
Grande, a partir de R$ 
45,00 reais, todos os dias, 
horários a combinar. Obs: 
fretes ou pequenas mu-
danças, modelo do veículo 
Saveiro. Ligações e What-
sapp: (67)99120-9089 
Vargas

MF JARDINAGEM 
Trabalhamos com limpeza 
de terrenos, sítios, cháca-
ras, condomínios e residên-
cias. Faça o seu orçamento 
sem compromisso!  What-
sapp: (67) 99286-1123 
Tratar com Marcival 

ESTÁ PRECISANDO 
DE CALHAS, RUFOS 

OU PINGADEIRAS EM 
GERAL? 

Nós da Empresa Calhas 
Marques, estamos prontos 
para atendê-lo, fazemos 
seu orçamento sem com-
promisso e facilitamos seu 
pagamento, crédito parce-
lado, débito e Pix. Ligação 
e Whatsapp (67) 99304-
6898/ (67) 99272-4524 

ELETRÔNICA DOLBY
Trabalhamos com manu-
tenção e conserto em som 
profissional, atendemos 
Igrejas e músicos. Aceita-
mos cartões, orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99224-
6333 Admilson 

MIRANDA TUR TRANS-
PORTES

Temos o prazer em oferecer 
para você carro de passeio. 
Faço viagens para: Dou-
rados, Corumbá e para as 
demais cidades do estado. 
Faço entrega de pertence 
e documentos. Ligações 
e Whatsapp: (67)99124-
2260 (67)99952-0961 

ANTIGUIDADES & 
COLEÇÕES

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

MDJ PINTURAS
Trabalho com pinturas re-
sidenciais com qualidade 
e acabamento efeito cristal, 
marmorato, grafiato, textura 
e pintura de portões. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99128-1103/ (67) 99869-
5558 

REFORMAS EM GERAL
Trabalhamos construindo 
casas, fazemos acaba-
mentos, reformas, serviços 
de construção, execução 
de projetos e reformas 
em geral. Faça seu orça-
mento sem compromis-
so. Ligação e Whatsapp 
(67)99259-8295

AZULZINHO AUTO 
FOSSAS

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

SANTANA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL

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

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

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

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para churras-
queiras. Grelhas, espetos 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tabuas, 
giragril etc.  End; Av. Mal 
Deodoro N:1189 Trevo Im-
birussu  Fone: 3026-4551 
/67 9959-4659.

4 ESTAÇÕES NOVA 
ESPERANÇA

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

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

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

MARIDO DE ALUGUEL
Trabalhamos com ma-
nutenção, higienização, 
instalação, carga de gás 
e consertos em geral. 
Elétrica, hidráulica e refor-
mas residencial em geral 
como: troca de tomadas, 
torneiras, chuveiros e ou-
tros.  Ligações e Whatsapp: 
(67)984841968 

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) 
99215-8900 Maikiel

FRETE E PEQUENAS 
MUDANÇAS 

Campo Grande e interior 
desmontagem e monta-
gem de móveis. Aceitamos 
cartões de crédito com 
acréscimo da financeira, 
aceitamos pix .Ligue e 
faça seu orçamento sem 
compromisso pelo telefone 
e watts 67 99804-5972 e 
98112-9107 Nelson 

TF AZULEJISTA
Trabalhamos com todos os 
tipos de revestimentos em 
geral; porcelanato, cerâmi-
ca, pastilha, churrasqueiras 
em geral. Venha fazer seu 
orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99810-2333 Tiago 

MINEIRO’S AUTO CAR 
MECÂNICA EM GERAL

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

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
e pomo simples no volan-
te , inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega. 
Com nota fiscal e garantia. 
Mecânica e pintura . End: 
Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

DINHEIRO SUPER 
FÁCIL 

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

 MARIA FERREIRA 
ESTÉTICA 

Trabalhamos com drena-
gem e modeladora manual 
com manta térmica 10 
sessões por R$400,00. 
Atendimento com hora 
marcada, somente para o 
público feminino. Horário 
de atendimento: Seg a 
Sex 17:00 as 21:00 / Sáb 
07:00 as 14:00 Whatsapp: 
(67)99219-4219  

 STÚDIO BENDITA 
ESTÉTICA 

Tratamento para gordura 
localizada, celulite, trata-
mentos faciais. Pé e mão 
tradicional, unha acrílica, 
tratamento para calos e 
rachaduras nos pés. Cabe-
leireira, cílios e muito mais. 
Mais informações Whatsa-
pp: (67)99244-1340 Evilyn  

MASSAGEM ESPE-
CIALIZADA TRATA AS 
CAUSAS DAS DORES

Dores na coluna, nos 
nervos, musculares,arti-
culares, tendinite, bursite, 
discopatia degenerativa, 
protusao discal, hérnia de 
disco, dores de cabeça, 
zumbido nos ouvidos, tor-
cicolo, limitações de mo-
vimento articulares e etc. 
Atendimento Home Care  
Whatsapp: (67)99264-
2914  Whatsapp: 
(67)99342-6151  Maurício 
e Cecília Terapia Oriental. 

PODÓLOGA – GEL 
CASTRO

Especialista em cuidados 
para os pés. Tratamento 
de Podologia: Remoção 
de calo, calosidade, unha 
encravada, olho de peixe 
(calo com núcleo), unha 
infeccionada, pés diabéti-
cos, órtese para correção 
da unha e tratamento c/ 
argiloterapia para os pés. 
Marque através do Whatsa-
pp: (67)99282-3952 

JESSICA BARRETO 
DEPILAÇÃO

Estética&Bem Estar Mate-
riais 100% descartáveis; 
Você merece seu corpo 
lisinho, diga adeus aos pe-
linhos indesejáveis. Aten-
dimento com hora mar-
cada, preços acessíveis, 
confira. A beleza no ritmo 
da sua vida!  Whatsapp: 
(67)99294-8247 Jéssica- 
Campo Grande - MS 

MOEDAS E CÉDULAS 
ANTIGAS E SELOS

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

 DIARISTA E PASSA-
DEIRA 

Limpeza pesada e organi-
zacional com qualidade e 
agilidade para seu lar ou 
empresa. PREÇO A COM-
BINAR! Ligue ou mande 
um whatsapp: (67)98213-
3364 Giselli 

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

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

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

BARATO SÓ R$ 500,00
Uma cama, um fogão, uma 
geladeira, um armário, 2 
colchões de casal . Tratar F: 
99958-0773. 

RS SERVIÇOS DOMÉS-
TICOS

Temos diaristas, domésti-
cas, serviços gerais. Tra-
balhamos também como 
acompanhantes de idosos 
diurno e noturno, aten-
demos empresas e resi-
dências. Informações nos 
telefones: (67)99888-7394 
Whatsapp (67) 99878-
3101 Ligação (tratar com 
Roselaine).

RECICLAGEM LIMPÁ-
QUITA

Compramos; ferro, latinha, 
alumínio, cobre, metal, 
bloco, bateria e motor. Con-
sulte nossa tabela Avenida: 
Carumam, 298 Jardim Co-
lúmbia Ligação e Whatsapp 
(67) 99250-7573 Jaciene 

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

 RS SERVIÇOS DOMÉS-
TICOS 

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

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

NANNY JULLYA - DECO-
RAÇÃO

Whatsapp: (67)99124-
5270 Instagram: @nanny.
festa_Facebook: Nanny 
Jullya Aceitamos débito, 
crédito, pix e depósito ban-
cário. Trabalhamos com 
pegue-monte e montamos 
também em qualquer bairro 
de Campo Grande. 

LENINHA BOLOS
Trabalhamos com bolos 
confeitados, bolos casei-
ros, bolos no pote. Temos 
também pão de mel e bala 
baiana. CARINHO EM FOR-
MA DE DOCES! Façam suas 
encomendas: Atendemos 
somente a região NORTE 
Whatsapp (67)99201-3313

ANDRI CESTAS 
Cestas chocolate, Cesta 
café da manhã, Cesta de 
time, Almofadas e Cestas 
pra todas as ocasiões.  Nos 
acompanhe através do nos-
so Facebook: Andri Cestas 
Instagram: @andricesta 
Whatsapp: (67)99161-
5625 Andri Cesta  

BOLOS CASEIROS DA 
LILI COM PITADAS DA 

MEL
Produção de bolos casei-
ros, bolos confeitados, 
doces, brigadeiro, beijinho, 
pão caseiro, salgados 
assados e tudo na parte 
de confeitaria. Cento de 
salgado R$50,00 / Cento 
de brigadeiro e beijinho 
R$50,00. Bolo KG a partir 
de R$50,00. Facebook: Bo-
los Caseiros da   Lili com 
pitadas da Mel. Whatsapp: 
(67)99286-8617 Whatsa-
pp: (67)99278-0043 

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

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

CASEIRINHOS DA 
MAMA

Especialista em empadas 
temos mais de 20 sabores 
que irão te surpreender. 
Bolos, doces e salgados 
para todas ocasiões. Apps 
de delivery iFood, 99food, 
UberEats. Entregamos em 
Campo Grande taxa a com-
binar. Instagram: @casei-
rinhosdamama  Whatsapp: 
(67)99353-6868  Marília 

MENINAS DOCE
Fazemos bolos decorados, 
Naked Cake, kit festa, cen-
tro de doces, barcas doces, 
caixas presente, trufas 
e chocolates recheados. 
Contato Whatsapp Meninas 
Doce (67) 99643-7474 / 
(67) 99161-9952 

 CHOCOLATES D’GUI
Trabalhamos com bolos de 
pote, bolos de aniversário. 
Temos kits festa promo-
cional a partir de R$89,99 
/ Trabalhamos com pro-
dutos de qualidade, tudo 
feito com amor e carinho. 
Faça sua encomenda: La-
rissa Cristaldo Whatsapp: 
(67)99137-2867 

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 
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