
Loterias
Resultados na página A8

Com esta rota vamos 
crescer muito nas 

exportações e assim 
fortalecer a economia

Reinaldo Azambuja, governador

Empresa vencedora vai fazer a 
Ponte Bioceânica 8% mais barata

O processo de licitação da 
ponte, que ligará Porto Mur-
tinho à cidade paraguaia de 
Carmelo Peralta, pela Rota 
Bioceânica, já foi finalizado. 
A empresa, que vai construir 
a obra, já foi escolhida e deu 
desconto de 8% no valor da 
obra, prevista por US$ 82 mi-
lhões. No entanto o resultado 
deverá ser homologado e o 
nome da empresa anunciado 

apenas nos próximos dias. Os 
dados foram divulgados pelo 
secretário de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fami-
liar, Jaime Verruck. Ele parti-
cipou junto com o governador 
do Estado e o secretário de 
Obras, Eduardo Riedel, de 
encontro com o presidente 
Marito, do Paraguai. Segundo 
revelou o titular da Semagro, 
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Processo já foi 
fi nalizado por parte 
do governo paraguaio 
e encaminhado para 
o DNIT 

Jaime Verruck, o processo 
já foi finalizado por parte do 
governo paraguaio e encami-
nhado para o DNIT (Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes).  

O processo já foi enca-
minhada também para Bra-
sília, que, por sua vez, já 
deu um retorno ao governo 
paraguaio sobre as condi-
ções para que o projeto seja 

estabelecido. O próximo 
passo é fechar a licitação 
e encaminhá-la para a co-
missão mista, composta por 
membros dos dois países. 
Com isso a expctativa do 
governo do Estado é de que, 
nos próximos dez dias, será 
analisada toda a licitação 
para que seja homologada 
a obra da ponte em Porto 
Murtinho.  Página A7

PARALIMPÍADA 
É ABERTA COM 
MENSAGEM DE 

INCLUSÃO E 
DIVERSIDADE
Após receber a edição 

de 1964 (a segunda da 
história dos Jogos Para-
límpicos), a capital japo-
nesa recepciona agora 

um evento muito maior e 
consolidado, que aproveita 
sua visibilidade global para 

passar mensagens sobre 
inclusão e diversidade por 

meio do esporte de alto 
rendimento. Página B1
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Esportes
Miriam Jeske/CPB

Izaías Medeiros/CMCG

Copa do Brasil 
começa hoje a definir 

os semifinalistas

Cultura indígena 
empodera artesãs e 
fomenta artesanato 

da Capital

Ações do STF viram 
discussão em Casas 
Legislativas de MS

Aprovado na CCJ 
novo mandato 

de Augusto Aras 
na PGR

qEt eos sequost rumque 
eiur maxim quaestio. Si 

rehendernam, non conse-
quiatio et quia quae pora-
tius distis exerum veribus 
min et ditiberibus est, inci 

inusandi cullumque do-
lupta turesciam, qui nam 
dis aruptat labo. Página AA

Ataques ao STF viram 
discussão nas duas Casas 

Legislativas de MS. Na 
Assembleia, por 7 votos a 

4, foi derrubado um pedido 
de moção ao Supremo. Na 
Câmara da Capital, vere-

ador defende Bolsonaro na 
Tribuna. Página A3

ACOLHIMENTO NOS POLOS

Gêmeas Isabella e 
Giovanna na vacinação

Polos de imunização ganham 
destaque com o acolhimento 
aos adolescentes de 12 anos. 
Apesar do medo pela agulha, 

os mais novos vacinados dão 
um “show” de civilidade contra 
o novo coronavírus em Campo 

Grande. Página A5

Valnetin Manieri

Governo federal monta 
diligência em aldeias 

de Dourados

Supermercados têm 
menor oferta de ovos 
e leite nas gôndolas

Uma diligência com diversas pastas e autarquias 
federais será realizada amanhã (26) nas aldeias in-
dígenas de Dourados para averiguar a situação de 
miséria e vulnerabilidade à qual estão expostos os 
índios da cidade. O trabalho focará principalmente 
na Aldeia Bororó, local onde morava a menina Ra-
íssa da Silva Cabreira, 11 anos, da etnia guarani-

-kaiowá, morta após ser estuprada pelo próprio tio, 
Elinho Arévalo, de 34, e outros quatro acusados, no 
último dia 9. A expectativa é de que a visita conte 
com a presença de representantes do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da As-
sociação dos Magistrados Brasileiros e alguns par-

lamentares. Página A6

Um consumidor que vai ao supermercado hoje 
para comprar cem produtos deve sair de lá sem 

achar 11 itens, em média. O cálculo ilustra o indi-
cador de ruptura da Neogrid, empresa de software 
especializada em cadeias de suprimento, que desde 
o ano passado vem apontando a falta de produtos 
nas gôndolas. O patamar já superou a marca de 
20% após a chegada do coronavírus, mas a linha 

dos 11% em que vem se mantendo desde abril ainda 
é considerada alta, segundo a empresa.

O problema pode ser atribuído a fatores que 
variam desde a falta de matéria-prima agravada 

na pandemia até questões climáticas. Inflação cos-
tuma ser outro aspecto responsável pela ruptura de 

produtos nos supermercados. Página A8

POLÍTICA

Página C1

Divulgação

Página A4

Página B3

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  23º        37º
Dourados  17º        36º
Corumbá  23º        39º
Ponta Porã  16º        34º
Três Lagoas  26º        41º

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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“Estiagem leva MS a 
gastar R$ 56 milhões no 
combate aos incêndios” “Estiagem leva MS a gastar R$ 56 

milhões no combate aos incêndios”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira
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Editorial

Paternidade: devolvendo birra com amor

Um momento parado no tempo

Bruno Lara 

 Rosildo Barcellos

O relacionamento é afinidade natural, mas 
também uma construção, não se dá por 
si só. Ganha substância com a nossa do-

ação e, portanto, o nosso tempo – querer com-
partilhar o seu tempo e a si próprio. Sempre 
tive a ideia de presença bem forte no meu 
relacionamento com a minha filha. Presença 
não no sentido de estar em corpo somente, 
mas de interagir, estar junto de fato, participar 
e ser o mundo dela, entender os seus gostos, 
formas de agir, pensar, ser para ela e com ela, 
sempre com carinho. A presença comunica e 
ajuda (embora não basta) a passar segurança: 
estou aqui com você, confie em mim. Tudo isso 
contribui para uma sintonia baseada no amor. 

Eu não entendo o amor como somente um 
fenômeno abstrato. A gente tem a capacidade 
de “materializar” e canalizar as energias desse 
sentimento para fins práticos do dia a dia. Co-
municação é um meio (ou o meio) de produção, 
exercício e vivência do amor (ou falta dele). 
Chamo isso de comunicamor. É na interação 
que o amor se manifesta, difunde, toca. Como? 
Na entrega das palavras, nos gestos gentis, no 
tom da fala, na disposição corporal, no olhar, 
enfim, o corpo realmente fala, expressa as 
nossas intenções e as energias que nos regem. 
Não há marketing capaz de mudar toda uma 
predisposição emocional de alguém que não es-
teja bem intencionado. Os nossos sentimentos 
fluem pelos nossos poros, gritam através dos 
nossos olhares. Durante muito tempo, vivemos 
uma excessiva valorização da razão. Acredito 
que hoje em dia haja um resgate da impor-
tância, também, dos sentimentos e da intuição.

A comunicamor significa que, como pais, 
devemos estar o tempo todo felizes, sorrindo e 
encantados? Claro que não. Não somos de aço 

e nem protagonistas de comerciais de marga-
rina. Também nos cansamos e nos irritamos. 
Acredite: torcemos para os filhos dormirem 
para a gente conseguir comer, tomar banho, 
ir ao banheiro com calma, trabalhar, estudar, 
fazer exercícios físicos e namorar para fazer 
mais filhos. Não dá para romantizar. Ser pai 
não é viver um conto de fadas em que só 
colhemos alegrias e sorrisos. Quando vemos 
uma criança saltitante, alegre, arrumadinha e 
aparentemente bem comportada na rua, não 
sabemos o processo que levou àquela cena. 
Pode ter demorado duas horas de birra, choro, 
colo, tentativa de banho, troca de fralda e por 
aí vai. Antes de uma cena bem montada e 
aplaudida, há muito suor por atrás das cortinas 
fechadas ao público. Faz parte do desafio.

Entre outros exemplos, lembro de uma 
situação em que, logo de manhã, cerca de 
8h, a minha filha queria pegar o meu celular 
para ver a Galinha Pintadinha ou ver o “ne-
némzinho” (fotos dela mesma). Eu já estava 
achando que ela andava pegando o celular com 
muita frequência, sentindo liberdade para usar, 
praticamente, quando quisesse. Bastava um 
chorinho e pronto! Eu tinha que limitar, e achei 
que aquela era a hora. Disse, com calma, que 
ela não podia usar o celular naquele momento, 
que era um aparelho de adulto e que criança 
não pode mexer toda hora. Pronto! Comprei a 
briga e, pelo bem dela, fui até o fim. Ganhamos 
os dois.

A birra foi grande, choro e berros. Eu man-
tive a palavra, mesmo quando ela pedia “um 
pouquinho, papai” e fazia um dengoso gesto 
com o indicador e o polegar para representar 
esse “pouquinho”. Foi difícil, mas segurei. Vez 
ou outra, eu dava um carinho nela, às vezes 

ficava quieto, até porque não tinha o que 
fazer, só deixar a intensidade da birra perder 
fôlego. Quando achava oportuno, tentava me 
aproximar mais um pouco, dizia que estava 
tudo bem e falava para se acalmar. Sem efeito, 
aparentemente (aparentemente). Eu fazia 
toda uma expressão de amorosidade e que 
eu estava com ela naquela situação, fazia-a 
entender que era meu papel evitar o uso do 
celular naquele momento, que não voltaria 
atrás. Não demonstrei irritação ou estresse por 
aquela reação dela. Amorosamente, aguentei 
firme, embora fosse bem mais fácil entregar o 
aparelho e evitar uma birra daquelas logo no 
início do dia, antes mesmo do café da manhã. 

Demorou alguns minutos, mas aos poucos 
foi passando, ela ficou menos ofegante, o 
choro foi diminuindo e sendo substituído por 
aqueles solucinhos de dar dó, tadinha! Daí, 
consegui me aproximar mais, ela aceitou 
os carinhos e passou a me ouvir. Em geral, 
o que eu fiz foi ajudá-la a retomar a calma 
usando a linguagem amorosa. Senti que 
ela entendeu aquela minha postura. Desde 
então, passou a pegar bem menos o celular, 
e muitas vezes quando via o aparelho à dis-
posição, me entregava dizendo “adulto”.  Às 
vezes (poucas), eu empresto o celular e ela 
devolve com muito mais facilidade. É duro, 
mas esse tipo de limite tem que ser imposto, 
em casa, em diversas situações. Percebi um 
efeito imediato.

Os momentos mais agitados são ótimos 
para exercermos a comunicamor, devolvendo a 
irritabilidade com paz, tranquilidade, sintonia e 
amor. Não é exercer frieza, mas sim praticar e 
ensinar o que vai ser decisivo para o equilíbrio 
emocional das nossas filhas e dos filhos. 

Uma das funções do articulista é trans-
formar o que vivemos em elemento 
pensante. Dia 19 de agosto foi comemo-

rado o “Dia Mundial da Fotografia”e amanhã é 
o aniversário da Capital Morena. Por isso este 
artigo homenageia os lambe-lambe de Campo 
Grande, na pessoa do “Seu Luis” o último 
Lambe-lambe. Trabalhou na Praça Ary Coelho 
e ultimamanete ficava na Praça da Igreja Santo 
Antônio. Ultima vez que conversei com ele, 
ostentava seus 77 anos; na Avenida Calógeras. 
Presente  na região desde 1971. 

    Fotografar é a transmutação histórica do 
tempo. Quando olho uma foto, não vejo as cores 
nem tampouco o ambiente. Vejo o tempo  detido, 
percebo a memória. As fotografias valorizam 
e eternizam o momento solene do registro do 
estado de felicidade. Por isso quando, essa 
semana, leitores fizeram-me recordaram do 
tema: “lambe-lambe” e a ameaça de extinção 
a que está submetida essa profissão, senti-me 
uma estátua e, claro; estátua é algo inanimado. 
Só ganha vida no imaginário das pessoas, sem 
a ter de verdade.  E resolvi escrever acerca do 
assunto por apreciar a arte de fotografar.

  Foi então que recordei que longe dos  
grandes estúdios fotográficos e das máquinas 

digitais, encontramos uma figura especial, li-
gada à esse passado não muito distante, mas 
considerado arcaico por muitos: o fotógrafo 
lambe-lambe. Assim comecei a indagar  ao 
redor sobre o tema e constatei que poucas 
pessoas no mundo conhecem a atividade 
do fotógrafo lambe-lambe. Acrescente-se a 
isso a informação de que  a máquina que 
deu origem a esta profissão foi fabricada  no 
Brasil. Surgiu no início do século pela neces-
sidade de um homem, Francisco Bernardi, de 
transportar com maior comodidade, todo o 
equipamento necessário para se obter uma 
foto em preto e branco.      

Essa atividade  é tão diferente pois consegue 
aliar  criatividade a uma natural e aguçada sen-
sibilidade tátil, que foi o  ponto de partida para 
o desenvolvimento do ofício, cuja nomenclatura 
foi sugerida por abarcar um gesto  incomum 
no exercício da profissão, isto é, o teste que se 
faz para verificar de que lado está a emulsão 
de uma chapa, filme ou papel sensível. Para 
evitar o erro de colocar a chapa com a emulsão 
voltada para o fundo do chassis o que deixaria 
fora do plano focal e portanto com falta de ni-
tidez, costumava-se  molhar com saliva a ponta 
do indicador e do polegar e fazer pressão com 

esses dois dedos sobre a superfície do material 
sensível num dos cantos para evitar manchas.

 Não podemos deixar que esses verda-
deiros artistas sejam esquecidos em nossa 
memória e não podemos apenas  contemplar 
as imagens desses “desconhecidos íntimos” 
e apenas guardar em nossa gaveta do pas-
sado, devemos,sim lembrar que das milhares 
de fotografias esmaecidas produzidas pelos 
lambe-lambes e que hoje estão esquecidas ou 
desprezadas em velhas caixas;que cada uma 
delas representam os fios que tecem a história 
de sua família,de sua juventude, de sua cidade 
e por fim da sua vida. E quando estamos em 
uma fotografia, devemos ter a certeza de 
que quando ela estiver pronta  não podemos 
enxergar apenas com os olhos; pois necessi-
tamos amiúde do auxílio da alma,pois quando 
olharmos uma foto com a alma deixamos de ser 
pessoas para sermos,lágrima,sorriso,história 
e elementos do cenário da vida. Diante disto 
resta-me exaltar a importância da fotografia 
como fator eternizador de momentos, dos 
sorrisos, da vida e principalmente dos sen-
timentos. E justamente esse detalhe faz-me 
orgulhar de ser articulista. Sou o que escreve 
o que muitos esqueceram, Sou o que agraga 

Articulista

Jornalista da Universidade de Brasília (UnB) e 
pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação da UnB.
brunolara_@hotmail.com 

O presidente Jair Bolsonaro con-
firmou participação em duas ma-
nifestações de rua programadas 

para 7 de setembro, Dia da Indepen-
dência. Um ato será pela manhã, na 
Esplanada dos Ministérios, em Brasília. 
E o outro, à tarde, na Avenida Paulista, 
em São Paulo. Nos pronunciamentos do 
presidente, o principal alvo será o STF 
(Supremo Tribunal Federal). Bolsonaro 
vai criticar o que considera ser a invasão 
do Supremo em competências e atribui-

ções dos demais Poderes.
A liberdade de expressão será outro 

ponto que será defendido nos discursos 
de Bolsonaro. E isso pode incluir a defesa 
da liberdade de se manifestar a favor 
da interpretação de que o artigo 142 da 
Constituição permite uma intervenção 
militar para garantir a lei, a ordem e os 
Poderes da República.

O objetivo de Bolsonaro ao participar 
dos atos é mostrar força política e elei-
toral. A expectativa do Planalto é de que as 

manifestações tenham grande adesão po-
pular. Com isso, Bolsonaro pretende pres-
sionar o presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), a dar andamento aos 
pedidos de impeachment de ministros do 
STF. Esse tipo de processo de cassação é 
de responsabilidade do Senado.

Em outra frente, Bolsonaro quer fazer 
pressão para que o Congresso aprove 
pautas de interesse do governo. 

E há ainda um terceiro objetivo de Bolso-
naro com os atos do Dia da Independência: 

fortalecer sua imagem. Pesquisas recentes 
apontam um aumento da impopularidade 
do presidente. Levantamento do PoderData, 
por exemplo, mostrou uma rejeição recorde 
de 64% dos brasileiros ao governo.

Interlocutores do governo afirmam 
que essa demonstração de força foi o que 
Bolsonaro quis dizer, na última sexta-
-feira (20), quando afirmou a apoiadores 
que eles poderiam ter certeza de que 
teriam uma “fotografia para o mundo” 
no 7 de setembro.

Uma “fotografia para o mundo”

valor, aos que muitos hoje desprezam, por 
desconhecimento, talvez, pois nem tiveram 
a alegria de conhecer. Eu faço referência, 
registro, divulgo e o jornal O Estado eterniza! 
Feliz aniversário, minha cidade querida. En-
quanto eu viver, e o Arquiteto do Universo me 
conceder memória... sua história será contada, 
recontada ou relembrada.

É claro que esses pequenos têm a personali-
dade própria deles, mas também é óbvio que o 
ambiente os forma. É importante contribuirmos 
para um bom temperamento das filhas e filhos, 
transmitindo segurança emocional, estabili-
dade e sabedoria para lidar com as situações. 
É incrível o quanto eles entendem muito mais 
do que imaginamos. Os pais (pais e mães) são 
a fortaleza e as principais referências deles. 
Os maiores ensinamentos se dão no compor-
tamento (exemplo) e na comunicação, através 
dos quais a gente confirma essa segurança 
ou demonstra uma estrutura fragilizada, o 
que é capaz de interferir no desenvolvimento 
intelectual, ético, emocional e relacional deles.



Moção recusada

Homenagem

  Campo Grande-MS | Quarta-feira, 25 de agosto de 2021 A3

Cidadão Campo-Grandense 
O presidente da Câmara de 

Campo Grande, vereador Carlos 
Augusto Borges, entregou Títulos 
de Cidadão Campo-Grandense e 
enalteceu as trajetórias do vereador 
Delei Pinheiro e Sidinei da Agetran, 
durante solenidade em plenário 
ontem (24). “Fico mais emocionado 
do que os homenageados, principal-
mente porque conheço a trajetória 
do Delei Pinheiro e do Sidinei, 
diretor de Trânsito da Agetran. Sei 
que são trabalhadores de Campo 
Grande, não só pelo sucesso profis-
sional de cada um deles ou por suas famílias, mas também porque 
dedicam suas vidas em favor de todos os munícipes da Capital. O 
Delei é um trabalhador pela habitação social e o Sidinei, pela se-
gurança no trânsito”, disse Carlão.

Cidadão 2
O presidente da Câmara, vereador Carlão, ainda comple-

mentou: “Estava recentemente com o Marquinhos Trad, prefeito 
de Campo Grande, e ele me disse: quem diria amigo, que um dia 
seríamos eu prefeito municipal, você presidente da Câmara e o 
Delei 1º-secretário. O prefeito recordou dos tempos em que ini-
ciamos nossa trajetória. Eu, representante dos movimentos comu-
nitários na favela do Nova Lima, depois secretário adjunto dele na 
Assuntos Fundiários, e o Delei, auxiliar de topografia na EMHA 
e anteriormente gari. Também me lembrei com emoção do tempo 
em que eu e o Delei comíamos marmita na minha varanda no 
Nova Lima e depois esticávamos as lonas na favela”, relembrou 
emocionado. 

Vai ser candidato
O vice-presidente estadual do PSD e líder do G-10 (grupo su-

prapartidário) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 
deputado Londres Machado, será candidato à reeleição. A infor-
mação é da assessoria de imprensa. Nos fins de semana, o parla-
mentar tem promovido reuniões com os dirigentes dos diretórios 
municipais da legenda, em sua ampla base eleitoral no Estado, 
para debater ações voltadas ao pleito de 2022.

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Políticos bolsonaristas querem que população se manifeste em 7 de setembro

Ataques ao STF causam debates 
entre parlamentares de MS

Câmara de Campo Grande concede Medalha 
do Mérito Legislativo a Nelson Wilians

Divulgação

Wagner Guimarães/Alems

Divulgação

Em sessão solene nesta 
quarta-feira (25), convocada 
pelo presidente Carlão, a Câ-
mara irá conceder ao advo-
gado Nelson Wilians a Me-
dalha do Mérito Legislativo, 
em especial por sua atuação 
e o que representa na advo-
cacia empresarial.

Formado em Direito pelo 
Instituto Toledo de Ensino, 
Nelson Wilians é fundador 
e presidente do NWADV – 
Nelson Wilians Advogados, 
maior escritório full service 
do país, com 29 filiais espa-
lhadas por todas as capitais 
brasileiras e representação 
em países da América La-
tina, Ásia e Europa.

“O dr. Nelson, advogado 
e empreendedor visionário, 
acreditando no potencial de 
nossa Cidade Morena, abriu 
a filial de seu escritório em 
Campo Grande, em 2010. 
Desde então, vem contri-
buindo para o crescimento e 

desenvolvimento econômico 
da capital-sul-mato-gros-
sense, gerando empregos e 
capacitação profissional, inse-
rindo o município no cenário 
nacional da advocacia, com 
ênfase na recuperação de cré-
dito e agronegócio”, observa o 
vereador Victor Rocha.

A filial em Campo Grande 
é a segunda maior do NWADV, 
com cerca de 500 colabora-
dores diretos e indiretos. Além 
disso, considerando o poten-
cial do agronegócio no Estado, 
foi criado na filial um núcleo 
exclusivo para o setor, com 
profissionais altamente qua-
lificados. “O escritório mais 
uma vez saiu na dianteira, 
criando o núcleo de agrone-
gócio, a fim de suprir as ne-
cessidades do setor de maior 
crescimento do país e que é 
intrínseco ao Estado de Mato 
Grosso do Sul”, ressalta ainda 
o vereador Victor Rocha.  

Em pouco mais de 20 anos, 

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Roda Viva
Em participação no “Roda Viva”, da TV Cultura, o gover-

nador João Doria disse que é preciso ter cuidado, pois “as 
milícias bolsonaristas estão agindo com força redobrada com 
vistas às manifestações” do feriado, com risco inclusive de 
invasão do STF e do Congresso. Ele reconheceu que foi 
um erro ter apoiado Bolsonaro no segundo turno em 2018. 
“Escolhemos o remédio errado para resolver o problema 
histórico do PT”, admitiu, afirmando que Bolsonaro faz um 
governo “pior que os de Lula e Dilma”. E fez uma previsão 
sombria para 2022: “Não será uma eleição para bonzinhos. 
Se preparem para um festival de fake news”.

Movimentações
A preocupação do governador não é exagerada. Além 

de São Paulo, no Rio de Janeiro também já foram identifi-
cadas movimentações de PMs, principalmente via WhatsApp, 
para engrossar as manifestações bolsonaristas.

Vice
E o vice-presidente Hamilton Mourão, ele próprio general 

da reserva, faz pouco caso de todo o barulho em torno das 
manifestações prometidas para o feriado. Na avaliação dele, 
os atos são “fogo de palha”.

Ação rápida
Militares avaliam que João Doria e seu secretário de 

Segurança, o general da reserva João Camilo Pires de 
Campos, agiram rápido e corretamente no caso de Lacerda 
e mandaram um recado duro que pode arrefecer os ânimos 
nas polícias estaduais.

Preocupação
Pelo menos um dos ministros mais leais a Bolsonaro, o 

general Luiz Eduardo Ramos, vem se mostrando preocu-
pado com a escalada de sua retórica.

Fatia “centrão”
O presidente Jair Bolsonaro negocia outra fatia do governo 

para o “centrão”. Com o Senado travando  a indicação de 
André Mendonça ao Supremo e após atritos do presidente 
com o Judiciário, a participação do “centrão” deve aumentar 
ainda mais no governo. Ao tempo em que entretém a audiência 
e polêmicas, contudo, o presidente negocia nos bastidores de 
dois a quatro novos ministérios para o “centrão”. O grupo já 
detém quatro das 23 pastas na Esplanada. A ideia é assegurar, 
ainda que temporariamente, apoio político no Congresso. 

Novo candidato
O PSD, o partido dos irmãos Trad, poderá ter candidato a 

presidente da República. Pelo menos é o que sonha seu presi-
dente nacional, Gilberto Kassab. Ele pretende lançar o atual 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), à Pre-
sidência da República. Segundo o colunista Igor Gadelha, a 
maior motivação seria livrar o partido de apoiar candidaturas 
de Lula ou Bolsonaro, consideradas de “extremos opostos”. 
Kassab é considerado um dos maiores “costuradores” de 
acordo da política nacional. O PSD, partido que preside nacio-
nalmente, foi base do governo Bolsonaro no Congresso, mas 
vem se afastando devido ao desgaste do chefe do Executivo. 
Aliados do político afirmam que outro anseio de Kassab é 
que a candidatura própria à Presidência “atraia” votos na 
legenda para candidatos ao Legislativo.

STF  vira debate dentro 
da Assembleia, onde 
moção de apoio foi 
derrubada por 7 a 4

Andrea Cruz

Após ataques ao STF (Su-
premo Tribunal Federal) e até 
pedido de impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro ao 
ministro Alexandre de Moraes 
na semana passada, deputados 
e vereadores de Mato Grosso 
do Sul debateram sobre o as-
sunto durante sessões ordiná-
rias ontem (24). 

Os bolsonaristas fizeram crí-
ticas ferrenhas à corte, enquanto 
progressistas defenderam a 
harmonia entre as instituições. 
Porém, uma moção de apoio ao 
STF foi rejeitada na Assembleia 
após deputados conservadores 
como evangélicos, ruralistas e 
militares votarem contra.

A moção de apoio de autoria 
do deputado Amarildo Cruz (PT) 
tinha a intenção de amparar os 
ministros do STF pelo fortaleci-
mento do Poder Judiciário e de 
todas as instituições do Estado 
Democrático de Direito. 

“Protocolei essa moção após 
os colegas aprovarem repúdio 
pessoal ao ministro Luís Ro-
berto Barroso. É nosso dever 
como homem público defender 
a Constituição, defender a de-
mocracia e defender os sistemas 
que nos levaram a hoje poder re-
presentar a população. Aqueles 
que defendem eleger um ini-
migo comum para legitimar um 
desgoverno, cuidado com o que 
temos visto em outros países. 
Ontem foi o PT, hoje o STF e 
quem sabe quem será o próximo 
‘inimigo da pátria’.

Pra mim, inimigo da pátria 
é quem esquece da história 
recente, dos perigos dos des-
mandos e da tirania de quem 
não respeita a Constituição 
Federal.”

Durante a apresentação da 
moção, o deputado Capitão 
Contar (PSL) pediu destaque 
e o deputado João Henrique 
(PL) preferiu que a moção fosse 
discutida. 

O deputado João Henrique 
afirmou que o STF “está dissol-
vendo as eleições legitimadas 
pelo Poder Legislativo”. Ele 
afirma que a mudança de en-
tendimento é um dos motivos 
de votar contra a moção. “Estão 
ferindo a nossa autonomia regi-
mental consagrada pela Consti-
tuição Federal, consagrada pela 

Constituição Estadual. Aplaudir 
o sistema nessa moção do depu-
tado Amarildo Cruz é aplaudir o 
STF intervindo indevidamente 
no Poder Legislativo. O Supremo 
tem de aprender a ser um cole-
giado e decidir entre os 11. São 
513 deputados, 81 senadores, o 
presidente da República, san-
cionam uma lei e um ministro 
tem o poder cautelar de mono-
craticamente sustar os efeitos 
dessa lei. É uma vergonha, o que 
esses ministros do STF estão 
fazendo. É uma vergonha votar 
hoje essa moção.”

Já o deputado Contar disse 
que possui respeito ao autor da 
moção, mas se recusa a votar a 
favor da moção à corte. “Como 
apoiar essa mesma corte que, 
ao invés de nos resguardar e 
proteger, solta bandidos, tra-
ficantes e ladrões. Entre eles 
o maior ladrão e corrupto do 
Brasil. Um Supremo que em 
vez de cumprir seu dever mo-
derado vem trabalhando com 
viés político jamais visto em 
uma democracia.”

Contar aproveitou para 
chamar a população para par-
ticipar de manifestos em 7 de 
setembro. “É lamentável o que 
estamos passando no país, 
por isso nesse 7 de setembro 
vamos à rua novamente, para 
clamar pela liberdade, pela 
democracia.”

Coronel David (sem partido) 
também se recusou a assinar a 
moção de apoio ao STF. Segundo 
ele, deve haver a independência 
entre os Poderes. “O que a gente 

vê hoje é um poder arvorando 
ditadura e travestindo todas as 
normas e ordenamentos consti-
tucionais.”

Votaram contra a proposta 
mas foram vencidos pelos votos 
contrários do Coronel David 
(Sem partido), Capitão Contar 
(PSL), Lidio Lopes (Patriota), 
Evander Vendramini (Progres-
sistas), Herculano Borges (SD), 
João Henrique (PL) e Zé Tei-
xeira (DEM).

Além do autor da proposta, 
deputado Amarildo Cruz, vo-
taram a favor Pedro Kemp 
(ambos do PT), Eduardo Rocha 
(MDB) e Gerson Claro (Pro-
gressistas). 

“Não estamos votando a 
favor da moção em caso iso-
lado. E repudio ainda a volta 
da discussão de voto impresso. 
Foi votado e perdeu. A regra 
é essa. Temos de respeitar as 
instituições”, disse o deputado 
Eduardo Rocha, ao justificar o 
voto favorável. 

Câmara
No mesmo tom e rechaçando 

o STF, o bolsonarista vereador 
Tiago Vagas (PSD) usou a tri-
buna da Câmara onde a forrou 
com uma bandeira do Brasil 
para dizer que os ministros da 
corte estão usando do poder 
para ir contra a liberdade de 
expressão.

“Aos poucos estamos sendo 
silenciados, aos poucos. Es-
tamos sendo silenciados, per-
seguidos e justamente por 
aqueles que deveriam garantir 

os nossos direitos e deveriam 
nos assegurar garantias fun-
damentais. E guardar logica-
mente a Constituição Federal. 
Caso Daniel Silveira, um de-
putado federal que está preso 
até hoje por expressar sua 
opinião contra alguns deuses 
do STF. Caso Sérgio Reis, que 
foi vítima de mandado de busca 
e apreensão justamente por 
expressar sua opinião contra 
alguns deuses, que se acham 
intocáveis do STF.”

O vereador entende que “ex-
pressar opiniões e criticar o 
STF” é o que está gerando os 
mandados de prisão contra 
figuras da política e apoiadores 
de Bolsonaro. Em contrapar-
tida, ele argumentou que o 
STF teria proibido a polícia de 
entrar em morros [do Rio de 
Janeiro] e em universidades, 
evitando o combate ao tráfico 
de drogas. “O mesmo STF que 
solta ‘vagabundos’ e políticos 
corruptos para que voltem a 
concorrer às eleições. Atual-
mente no Brasil, estamos vi-
vendo tempos sombrios. É proi-
bido pensar, é proibido falar, é 
proibido se expressar. Devemos 
ficar ‘caladinhos’ para as ‘sa-
fadezas’ que acontecem nos 
porões do nosso sistema. Quem 
será o próximo da lista? Será 
eu? Será você que nos acom-
panha? Quem será o próximo 
silenciado pelo sistema?”

O vereador terminou o dis-
curso avisando que, no próximo 
Dia da Independência, o Brasil 
terá manifestações.

Nelson Wilians é 
fundador e presidente 
da empresa de 
advocacia presente em 
todo o Brasil

Nelson Wilians se tornou um 
símbolo da nova advocacia 
do país e um orgulho não só 
para a classe, mas para o 
segmento empresarial. A Me-
dalha do Mérito Legislativo 
está relacionada a uma car-
reira em prol da advocacia e 
ao desenvolvimento regional. 
“É uma honra ser reconhe-
cido pela Câmara de Campo 

Grande com essa medalha. 
Só tenho a agradecer. Sempre 
acreditei no potencial do povo 
e no crescimento desta cidade 
e do Estado de Mato Grosso 
do Sul. Aqui me sinto em 
casa. Nossa filial em MS é 
um exemplo de dinamismo 
para todos do NWADV e para 
a advocacia do país”, finaliza 
Nelson Wilians.
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Rubinho Nunes (PSL), vereador de São Paulo, sobre lideranças da PM 
convocarem a tropa para apoiar Bolsonaro nos atos de 7 de setembro

Bolsonaro nunca deixou de ser o capitão 
expulso do Exército por insuflar um 
motim, quer fazer o mesmo na PM

Gasolina
Ex-chefe da Polícia Federal do Amazonas e autor de notícia-

crime contra o ex-ministro Ricardo Salles, Alexandre Saraiva 
classifica como “tenebroso” o momento da PF e diz que há 
uma sanha por parte da direção para calar policiais. A pedido 
de Paulo Maiurino, diretor-geral, o órgão abriu procedimento 
disciplinar para apurar a ida do delegado ao “Roda Viva”. O 
policial afirma em documento que governo e PF “mantiveram-se 
inertes” diante de ataques ao trabalho contra madeiras ilegais.

Revide 
O delegado apresentou na manhã dessa segunda-feira 

(23) sua defesa, à qual o Painel teve acesso. Ele foi trocado do 
Amazonas por decisão de Maiurino um dia depois de enviar 
ao STF uma notícia-crime contra o então ministro do Meio 
Ambiente. O diretor-geral justificou que a decisão estava 
tomada antes do documento.

Censura 
O delegado se diz perseguido pela cúpula e se defende 

mencionando decisão recente do STF que reconhece o direito 
de manifestação por parte de servidores.

Relato
 “A decisão do STF não poderia ter chegado em melhor hora, 

ante a sanha para calar policiais que, no cumprimento do seu 
dever funcional, atingem os grandes criminosos. Vários destes 
têm sido atingidos por sucessivas ‘coincidências’, pelas quais 
perdem cargos e deixam de ser promovidos (coincidentemente 
todos que tinham relação com as investigações contra Salles)”, 
escreve.

Outro lado 
Procurada, a PF afirmou que não vai comentar.

Alerta 
O Ministério Público do Distrito Federal questionou o 

comando da Polícia Militar de Brasília para saber se o serviço 
de inteligência da corporação tem monitorado possíveis atos 
de indisciplina e contra o regime democrático praticados por 
policiais da ativa e da reserva.

Amarelo 
O pedido de informações foi encaminhado pelo promotor 

Flávio Milhomem após lideranças policiais de São Paulo 
convocarem nos últimos dias a tropa para as manifestações 
marcadas para o dia 7 de setembro.

Cardápio 
O promotor também pede ao comando da PM na capital 

federal que explique quais medidas serão adotadas para 
garantir a segurança na Praça dos Três Poderes durante a 
manifestação. Jair Bolsonaro avisou que vai aos protestos, ou 
em Brasília ou na capital paulista.

Tranca 
O mandato coletivo da chamada “Mandata Ativista”, em 

São Paulo, se transformou em crise desde o afastamento da 
deputada estadual Mônica Seixas (PSOL), que pediu licença por 
120 dias para tratar da sua saúde mental. O imbróglio envolveu 
até troca de fechadura do gabinete.

Rumo 
Mônica é a titular do mandato, eleito em 2018, formado 

atualmente por sete codeputados e codeputadas. Como não há 
regulamentação das candidaturas em grupo, um dos membros 
precisa ser escolhido como o titular. Com a licença dela, quem 
assumiu o gabinete foi o suplente, Raul Marcelo, do PSOL.

Perfil 
A chegada de Marcelo, que não tinha relação com a 

Mandata, mudou o funcionamento do gabinete. Ele manteve 
codeputados como assessores, mas exonerou parte da equipe. 
O principal alvo das críticas é o diretório estadual do PSOL, que 
não estaria cumprindo o compromisso do mandato coletivo.

Apagão 
O presidente do STF, Luiz Fux, e o presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), devem se reunir nesta semana, em meio 
ao avanço do que políticos estão chamando de “tudo ou nada” 
de Jair Bolsonaro.

Riscado
 Em meio à crise causada pela prisão de Raphael 

Montenegro, Cláudio Castro (PL-RJ) teve de fazer duas 
nomeações para substituí-lo na secretaria de presídios. Depois 
de cancelar a primeira, de um investigado pela PF, agora o 
governador escolheu outro que também aparece na delação de 
Sérgio Cabral.

Lista
 Fernando Veloso, ex-chefe da Polícia Civil, foi citado por 

supostamente ter interferido para arquivar um inquérito, 
atendendo a pedido do ex-governador. Procurado, ele diz que 
desconhece os fatos e que nunca interveio em investigações. 

Senado Federal

CPI 

Iniciativa

Procurador-geral comentou condenações irresponsáveis que foram derrubadas

Comissão aprova recondução de 
Aras que faz críticas à Lava Jato

Entidades lançam manifesto em apoio ao STF 
e contra ataques de Bolsonaro ao Judiciário

 Pedro França/Agência Senado

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Folhapress

A CCJ (Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania) do 
Senado aprovou ontem, terça-
-feira (24), a recondução do 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, para mais dois 
anos à frente da instituição.

Sua recondução recebeu 21 
votos favoráveis e 6 contra dos 
parlamentares, em votação se-
creta. Agora, o nome dele preci-
sará ser avaliado pelo plenário 
do Senado, onde precisará obter, 
pelo menos, o apoio de 41 dos 81 
senadores. A análise pelo ple-
nário poderia acontecer ainda 
nessa terça-feira.

Aras foi sabatinado por 
quase seis horas pelos sena-
dores do colegiado. Teceu duras 
críticas à Operação Lava Jato, 
argumentando que esse tipo 
de força-tarefa abre a possibi-
lidade de uma série de irregu-
laridades, como o vazamento 
de informações. Citou como 
exemplo a “Vaza Jato”.

“O modelo das forças-tarefa 
com pessoalização culminou em 
uma série de irregularidades 
que vieram a público, tais como 
os episódios revelados na Vaza 
Jato, a frustrada gestão de vul-
tosas quantias arrecadadas em 
acordos de colaborações e em 
acordos de leniência, por meio 
de fundos não previstos em lei”, 
disse em sua fala de abertura.

Condenações
Em contrapartida, Aras 

afirmou que sua gestão teve 
um cuidado especial para “não 
criminalizar a política”. O pro-
curador-geral defendeu que 

Mônica Bergamo/Folhapress

Cerca de 50 entidades e 
organizações da sociedade 
civil lançaram ontem (24) um 
manifesto em apoio ao STF 
(Supremo Tribunal Federal) 
e em repúdio aos ataques 
promovidos pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
contra o Judiciário.

A iniciativa, promovida pela 
plataforma Pacto pela Demo-
cracia, reúne signatários como 
Instituto Marielle Franco, Co-

nectas Direitos Humanos, Fun-
dação Tide Setubal, Aliança 
Nacional LGBTI+, Associação 
Brasileira de Imprensa, Insti-
tuto de Políticas Pretas e Ad-
vocacy, Oxfam Brasil e Rede 
Feminista de Juristas.

“A democracia padece pelas 
mãos do chefe do Executivo 
enquanto a população brasi-
leira atravessa a maior crise 
de sua geração. A gravidade 
dos ataques em momento frágil 
da nossa história demonstra 
despreocupação por parte da 

autoridade máxima do país 
frente aos nossos verdadeiros 
e mais prementes desafios”, 
afirma o documento, que cita a 
vacinação contra a COVID-19, o 
racismo estrutural e o desem-
prego como prioridades.

“Garantir a liberdade e in-
tegridade do Poder Judiciário, 
na figura do STF, é também 
defender as instituições repu-
blicanas que compõem o Estado 
Democrático de Direito”, diz 
ainda a carta.

Ameaças à realização das 

eleições de 2022, a defesa 
do voto impresso e o pedido 
de impeachment do ministro 
Alexandre de Moraes foram os 
últimos capítulos que levaram 
o país à mais nova crise ins-
titucional – patrocinada por 
uma escalada golpista do pre-
sidente Jair Bolsonaro e com 
respostas da corte.

Isolado nos ataques ao STF, 
Bolsonaro radicaliza o dis-
curso e inflama os atos de 
apoio ao governo marcados 
para o 7 de setembro.

Procurador-geral da 
República passou por 
sabatina na Comissão 

de Constituição e 
Jutiça do Senado

foram realizadas centenas de 
investigações nos últimos dois 
anos, mas sem “vazamentos 
seletivos ou espetáculos mi-
diáticos”. Isso, completou, re-
sultou na ausência de decisões 
que acabaram derrubadas pelo 
Supremo Tribunal Federal.

O procurador ainda afirmou 
que a reversão de muitas con-
denações, feitas de maneira 
irregular e falha, contribuíram 
para diminuir a confiança no 
sistema judiciário. Nesse ponto, 
sem citar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, citou caso 
de pessoa condenada de forma 
irresponsável que posterior-
mente foi inocentada.

“É o cuidado em garantir 
a cada cidadão seus direitos 
e garantias fundamentais 
para que as condenações não 
ocorram de forma tão irres-
ponsável que possa alguém, 
supostamente inocente, passar 
anos na cadeia, para, depois, 
em um momento seguinte, ser 
exonerado de toda e qualquer 

responsabilidade”, afirmou.
Aras também rebateu as crí-

ticas de omissão, em particular 
ante os ataques do presidente 
Jair Bolsonaro contra as insti-
tuições. Disse que não cabe a 
ele ser um comentarista político 
nem mesmo um “censor” de 
autoridades. E defendeu sua 
atuação mais discreta.

“Acredito que a eficiência na 
atuação do PGR não deve ser 
mensurada por proselitismos 
ideológicos, operações policiais 
espetaculosas ou embates na 
arena política. E assim pautei 
minha atuação na discrição, no 
diálogo e na compreensão de 
que cabe ao PGR ficar adstrito 
ao discurso jurídico, manifes-
tando-se nos autos, conduzindo 
investigações com rigor técnico, 
cumprindo a lei, que assim o 
determina”, afirmou.

Proximidade com Bolsonaro
O procurador-geral, no en-

tanto, voltou a ser cobrado 
por sua proximidade com 

o Palácio do Planalto. Re-
bateu estudo que aponta que 
a posição da PGR coincide 
na maior parte dos casos 
com a da Advogacia-Geral 
da União. E disse que nem 
mesmo a busca por ser re-
conduzido comprometeu a 
sua independência.

“Quem quer ser recon-
duzido não faz tantas ma-
nifestações contrárias [ao 
governo]. Mas não são con-
trárias. São divergentes das 
manifestações de governo”, 
afirmou, em seguida acres-
centando que negou habeas 
corpus ao senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ), no 
caso das rachadinhas.

“Eu me manifestei duas 
vezes contra habeas corpus 
do senador Flávio Bolsonaro, 
que não está aqui presente. 
Todos os dois mereceram 
pareceres contrários, que 
eu assinei. Não foram co-
legas [que assinaram]”, com-
pletou.

Emanuel Cartori 
prestou depoimento 
à CPI da COVID-19 
nessa terça-feira

Agência Brasil

 Em depoimento à CPI da 
COVID-19 do Senado, ontem 
(24), o sócio da farmacêutica 
Belcher, Emanuel Cartori, disse 
que não teve ajuda do deputado 
federal Ricardo Barros (PP-PR) 
para ter acesso a autoridades 
do Ministério da Saúde a fim de 
comercializar a vacina chinesa 
Convidencia, desenvolvida pela 
farmacêutica CanSino Biologics 
contra a COVID-19.

“Ele [Ricardo Barros] não me 
ajudou em nada sobre a vacina, o 
Brasil todo soube da nossa vacina; 
para vacina, a gente não precisa 

nenhuma interferência política, 
ainda mais se tratando de uma 
dose”, afirmou o empresário.

A relação da Belcher com 
o deputado, que é líder do go-
verno na Câmara dos Deputados,  
foi um dos principais pontos 
explorados pelos senadores na 
comissão hoje. Ricardo Barros 
tem reduto eleitoral em Maringá, 
mesma cidade onde está sediada 
a farmacêutica. A CPI investiga 
o parlamentar por suposto en-
volvimento em indícios de irre-
gularidades que resultaram no 
cancelamento do contrato para 
aquisição da vacina indiana Co-
vaxin pelo Ministério da Saúde.

Sobre Ricardo Barros, o de-
poente disse que, por serem da 
mesma cidade, mantém apenas 
conversas periódicas com o par-
lamentar. Cartori garantiu que, 
mesmo com a quebra de sigilo 
telemático solicitada pela CPI, 
os senadores não encontrarão 
nenhuma conversa dele com 
o parlamentar com tratativas 
sobre a vacina. O empresário 
também rechaçou a interpre-
tação da cúpula da CPI de que 
Barros atuou como “facilitador 
político” da Belcher junto ao 
governo federal.

Questionado pelo vice-presi-

dente da CPI, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), a res-
peito de sua relação com Flávio 
Pansieri, advogado de Barros, 
o sócio da Belcher disse que 
Pansieri foi contratado pela 
empresa para atuar na “parte 
regulatória”. Já a relação do 
advogado com Barros foi jus-
tificada como “mera coinci-
dência” pelo depoente. Pansieri 
participou de reuniões com a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e da nego-
ciação de uma parceria entre 
a empresa farmacêutica e o 
Instituto Vital Brazil.

Sócio de farmacêutica 
nega ajuda de Barros 
para negociar vacinas
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Nem o medo da agulha impediu a alegria 
em poder se imunizar contra a doença 

A estudante Sofia 
Teixeira se emocionou 
ao receber a dose do 
imunizante na Capital

Arquivo Pessoal

Mariana Ostemberg

No polo de vacinação do Gua-
nandizão, em Campo Grande, 
ontem (24) à tarde, a fila es-
tava repleta de adolescentes, 
acompanhados pelos pais. 
Eles carregavam um misto de 
sentimentos: entre o medo da 
agulha e a alegria de receber a 
dose contra a COVID-19. Nessa 
terça-feira, a prefeitura am-
pliou o calendário e começou a 
aplicar o imunizante na garo-
tada acima dos 12 anos. Esse 
público tem dado exemplo para 
muitos adultos, já que entende 
a importância da imunização. 

Júlia Bastos, 12, recebeu a 
vacina da Pfizer, já que é a única 
permitida para os adolescentes, 
mas afirma que “acha besteira” 
a atitude de adultos que querem 
escolher qual imunizante vão 
receber. A preocupação dela 
era outra: a agulha, mas ela 
resolveu deixar de lado esse 
medo para se proteger contra 
a COVID-19. “Eu estava com 
bastante medo, mas eu vim com 
medo mesmo, é importante se 
imunizar”, assegurou. 

A mãe dela acompanhou a 
vacinação da filha e, com muita 
emoção, registrou tudo. “Ela [a 
filha] perguntou: ‘mãe, por que 
você está tirando foto?’. Eu falei: 
‘Porque 500 mil pessoas mor-
reram sem ter a oportunidade 
de tomar vacina e é importante 
vir e registrar tudo’”, contou. 

Ansiosa para receber a dose 

Rafaela Alves 

Desde o começo da pan-
demia que a máscara, item 
considerado essencial no com-
bate à transmissão da COVID-
19, é alvo de discussão. Agora, 
o entrave está em saber se já 
é possível estabelecer o fim do 
uso do equipamento. 

Para especialista este 
momento ainda está longe, 
principalmente por conta das 
variantes que circulam no 
Brasil, em especial a delta, 
considerada uma cepa mais 
transmissível e violenta. 

“Ainda não está perto a abo-
lição das máscaras. E isso de-
vido a nova variante que é mais 
transmissível e a exemplo de 
outros locais que decretaram o 
fim e tiveram de recuar e voltar 
a usar”, garantiu a infectolo-
gista Mariana Croda. 

Para o presidente do Sin-
medMS (Sindicato dos Médicos 
de Mato Grosso do Sul), Mar-
celo Santana, essa realidade 
também vai demorar a ocorrer. 
Segundo ele, o custo-benefício 
do uso da máscara é tão sim-
ples que não vê o porquê de 
liberar o uso do equipamento 
neste momento. 

“Talvez quando a maior 
parte da população brasi-
leira estiver imunizada, tem 
variantes que a gente ainda 
não conhece, outras que ainda 
podem surgir. Então, no meu 
ponto de vista, decretar o fim 
do uso de máscaras não é uma 
situação racional”, assegurou. 

No Estado, conforme o 
“vacinomêtro”, até a manhã 
de ontem (24), 91,76% da 
população vacinável, ou seja, 
maior de 18 anos, já tinha 
tomado a primeira dose e 
55,38%, a segunda. 

Entretanto, mesmo com 
esses índices e próximos de 
alcançarmos a imunidade co-
letiva, de acordo o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, os especialistas ga-
rantem que ainda não dá para 
pôr um fim na obrigatorie-
dade da máscara.

A infectologista Ana Lúcia 
Lyrio ressaltou que ainda é 
cedo e lembrou que mesmo 
os grupos já imunizados estão 
apresentando aumento no nú-
mero de casos. 

“É muito cedo ainda, prin-
cipalmente pelos estudos re-
centes que demonstram o au-
mento no  número de casos em 
idosos, mesmo vacinados com 
as duas doses”, disse. 

Inclusive, Mato Grosso do 
Sul está pleiteando, junto ao 
Ministério da Saúde, aplicar 
uma terceira dose ou dose de 
reforço nos idosos acima de 60 
anos. O presidente Jair Bolso-
naro anunciou, na última se-
gunda-feira (23), que pretende 
se reunir com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, para 
definir uma data para o fim do 
uso da máscara. Segundo ele, 
o motivo é por conta do índice 
de vacinação e da quantidade 
de pessoas que já foram in-
fectadas, pois, conforme ele, 
“estão imunizadas”.

Vale ressaltar que não há 
nenhum decreto federal que 
obriga ao uso de máscaras. Os 
decretos existentes são esta-
duais, municipais e distritais.

O prefeito da Capital, Mar-
quinhos Trad, viu com preo-
cupação a pretensão do pre-
sidente. “O momento é de fle-
xibilizar e não de radicalizar. 
Existem instantes na vida que 
o equilíbrio deve prevalecer 
sobre os dois polos”, afirmou. 

do imunizante, Sofia Teixeira, 
12 anos, foi acompanhada pela 
mãe na unidade da Vila Carlota, 
nas primeiras horas da tarde. No 
local, as 200 senhas distribuídas 
acabaram em apenas quatro 
horas, contudo a estudante con-
seguiu receber sua “conquista”.

“Para mim o dia de hoje 
sempre será lembrado como 
uma conquista, é isso que a 
vacina representa para mim. 
Estou muito feliz em poder 
tomar a vacina contra a COVID-
19”, destacou. 

Quem também estava feliz e 
emocionado em se vacinar era o 
adolescente João Victor Cintra, 
12, e por um motivo muito espe-
cial para ele. “Agora vou poder 
voltar para a escola, sinto muita 
falta dos meus professores”, 
lamentou. A mãe dele, Elciane 
Cintra, não quis deixar que ele 
voltasse para as aulas presen-
ciais antes de receber a vacina. 
“Em casa está todo mundo se 
cuidando muito, agora ele vai 
poder ir”, disse.

Norberta Valdez, avó de Le-
tícia Valdez, 12, também acre-
dita que a vacinação da neta é 
importante para que ela volte 
para a rotina. “Ela precisa ir 
para escola de forma segura. 
Eu já tomei e faltava ela”, falou. 

As irmãs gêmeas Isabella Ca-
rassini e Giovanna Carassini, 12, 
foram ao local acompanhadas 
pela mãe. As duas estavam 
com medo da “picadinha”, mas 
terminaram a vacinação sur-

preendidas. “Dói menos que a 
da gripe, eu estava com muito 
medo, mas tem de se vacinar 
para se proteger da COVID-19”, 
afirmou Isabella. 

Das duas, Giovanna era a 
que estava com mais medo, e 
precisou segurar na mão da mãe 
para ter coragem. “Eu tenho 
muito medo de agulha, mas não 
doeu. Agora, eu espero ganhar 
sorvete”, brincou. Flávia Caras-
sini comemorou que as filhas 
receberam a primeira dose e, 
quanto ao sorvete, disse que 
“vale a pena, vou levá-las para 
tomar o sorvete”. 

Alegria e gratidão
A enfermeira Aparecida 

Reinalda Pereira aplica va-
cinas desde que a campanha 
começou em Mato Grosso do 
Sul. Nessa fase de imunizar 
adolescentes ela já conseguiu 
notar a nítida diferença entre 
a garotada e os adultos. 

“Eles passam a alegria de 
estarem se vacinando para a 
gente. Uns três que eu atendi já 
falaram: ‘nossa, eu estou muito 
feliz’. Muitos adultos querem es-
colher a vacina, eles não. Os ado-
lescentes têm medo da agulha, 
mas também têm a consciência 
da importância”, resumiu. 

Para driblar o medo da pica-
dinha, a profissional trabalha 
com muito amor e carinho. “É 
comum elas [as crianças] terem 
medo, mas a gente conversa, às 
vezes pedimos para mãe levar 
em um cantinho e conversar 
também. No fim, elas falam que 
não sentiram nada”, contou. 

Aparecida sentiu várias emo-
ções, entre elas a oportunidade 
de vacinar o filho. “Meu olho 
encheu de lágrimas. Teve uma 
menina também que se emo-
cionou. Perguntei se sentiu dor 
e ela disse que só estava feliz, 
achei isso muito fofo. É gratifi-
cante”, finalizou.

A estudante Sofia 
Teixeira se emocionou 
ao receber a dose do 
imunizante na Capital

Adolescentes de 12 anos dão show 
de civilidade contra a COVID-19

Especialistas afirmam que uso de 
máscaras está longe de acabar

Saúde
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Investigação

Meta é observar miséria e apontar soluções para região 
onde viveu menina de 11 anos estuprada e morta

Depois de tragédia, governo 
federal monta diligência 
em aldeias de Dourados

Casa improvisada, 
onde a menina Raíssa 
viveu com tio na Aldeia 
Bororó, em Dourados
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Rafael Ribeiro

Uma diligência com di-
versas pastas e autarquias fe-
derais será realizada amanhã 
(26) nas aldeias indígenas 
de Dourados para averiguar 
a situação de miséria e vul-
nerabilidade à qual estão ex-
postos os índios da cidade.

O grupo focará sua visita 
principalmente na Aldeia Bo-
roró, local onde morava a me-
nina Raíssa da Silva Cabreira, 
11 anos, da etnia guarani-
-kaiowá, morta após ser estu-
prada pelo próprio tio, Elinho 
Arévalo, de 34, e outros quatro 
acusados, sendo três deles 

adolescentes, no último dia 
9. Todos estão detidos pelo 
crime, exceto Arévalo, que se 
suicidou no último dia 12 na 
cela da Penitenciária Estadual 
de Dourados em que estava. 

Estarão presentes na visita 
representantes do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, do 
Ministério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, da As-
sociação dos Magistrados Bra-
sileiros e alguns parlamentares.

Por meio de suas assesso-
rias, as pastas federais não 
confirmaram a presença dos mi-
nistros Damares Alves (Mulher, 
Família e Direitos Humanos) 
e Anderson Torres (Justiça e 

Segurança Pública), apesar da 
possibilidade de ambos estarem 
presentes. Seria a segunda vez 
em duas semanas que Torres 
viria a Mato Grosso do Sul.

Segundo a deputada federal 
Rose Modesto (PSDB), a visita 
acontece depois de ela acionar 
a coordenadora-geral da Secre-
taria da Mulher da Câmara dos 
Deputados, Celina Leão, a fim de 
cobrar um plano de ações com 
medidas de combate à violência 
contra os povos indígenas.

Os dados mais recentes, de 
2019, do Relatório Violência 
Contra os Povos Indígenas no 
Brasil, do Cimi (Conselho Indi-
genista Missionário), mostram 

que foram registrados dez casos 
de violência sexual praticados 
contra indígenas. Só em Mato 
Grosso do Sul, há mais de quatro 
registros desse mesmo tipo de 
violência em 2020. 

Com um em cada cinco habi-
tantes sendo usuário de bebidas 
alcoólicas ou drogas, como ma-
conha e cocaína, a população 
indígena de Dourados tem uma 
média registrada de 400% de 
homicídios superior à de não 
indígenas em Mato Grosso do 
Sul, segundo dados apontados 
pelo Ministério Público Federal.

A situação é de precarie-
dade e vulnerabilidade social, 
à qual estão expostos os cerca 
de 20 mil habitantes das duas 

principais aldeias da cidade, 
Jaguapiru e Bororó. Dourados 
tem a maior concentração de 
população indígena do país. 
Para o MPF, a população é tra-
tada com “indiferença hostil”, 
fundada, na maioria das vezes, 
em motivos discriminatórios. 
Tal descaso estatal reflete nos 
índices de violência. 

Segundo o órgão, desde 2012 
o Brasil teve taxa média de 
29,2 homicídios por 100 mil ha-
bitantes. Em Mato Grosso do 
Sul, a taxa foi de 26,1. Entre os 
indígenas do Estado, contudo, 
este número sobe para 55,9. Já 
os indígenas das reservas de 
Dourados enfrentam uma taxa 
de 101,18. Número quase 400% 

superior ao dos não indígenas.
Desde 2017, o MPF e as De-

fensorias Públicas da União e 
de Mato Grosso do Sul ajuízam 
ação civil pública para que os 
governos das três esferas sejam 
obrigados a implementar polí-
ticas públicas de enfrentamento 
ao uso de drogas nas reservas 
indígenas de Dourados. A ação 
tramita até hoje e tem a intenção 
de possibilitar à população da 
aldeia o acesso a tratamentos 
destinados à saúde mental. Os 
autores afirmam no texto que os 
entes estatais têm sido “omissos 
quanto aos deveres constitucio-
nais e legais de tutela à vida e à 
saúde da população indígena de 
Dourados”.
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Porto Murtinho

Governador Azambuja (PSDB) e secretários participaram de reunião com presidente paraguaio para debater tema

Empresa que fará obra da ponte da Rota Bioceânica 
já foi definida e deve ser conhecida nos próximos dias 

Com esta rota vamos 
crescer muito nas 
exportações e assim 
fortalecer a economia 
das duas nações
Reinaldo Azambuja, governador do Estado

Divulgação Portal do MS

Flávio Veras

O processo de licitação da 
ponte, que ligará Porto Mur-
tinho à cidade paraguaia de 
Carmelo Peralta, pela Rota 
Bioceânica, já foi finalizado. 
A empresa que vai construir 
a obra já foi escolhida e deu 
desconto de 8% no valor da 
obra, previsto em US$ 82 
milhões. No entanto o resul-
tado deverá ser anunciado 
apenas nos próximos dias. Os 
dados foram divulgados pelo 
secretário de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fami-
liar, Jaime Verruck. 

A informação foi repassada 
pelo presidente do Paraguai, 
Mário Abdo Benitez, em uma 
reunião, na segunda-feira 
(23), que contou com a parti-
cipação dos governadores Rei-
naldo Azambuja (PSDB), de 
Mato Grosso do Sul, e Ratinho 
Júnior, do Paraná. Conforme 
Verruck, entre outras trata-
tivas, a pauta girou massiva-
mente em torno dos trâmites 
para execução da ponte. Ele 
revelou que o processo já foi fi-
nalizado por parte do governo 
paraguaio e encaminhado 
para o DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes).  

“A regulamentação do trâ-
mite já foi encaminhada para 
Brasília que, por sua vez, já 
deu um retorno sobre o pro-
cesso ao governo paraguaio 
sobre as condições para que 

o projeto seja estabelecido. O 
próximo passo é fechar a lici-
tação e encaminhá-la para a 
comissão mista, composta por 
membros dos dois países. Eu 
sou um dos representantes de 
MS. Portanto a mim foi garan-
tido que nos próximos dez dias 
analisaremos toda a licitação 

para que seja homologada a 
obra”, explicou.

Além disso, Verruck 
afirmou que a empresa ven-
cedora da licitação foi aquela 
que ofereceu o menor preço 
e, além disso, ainda ofereceu 
um desconto de 8% no valor 
total da obra, que está or-

çada em US$ 82 milhões. 
Esse montante será finan-
ciado pela Usina Hidrelétrica 
Itaipu Binacional.

“Com base nessas infor-
mações, saímos da reunião 
bastante otimistas e satis-
feitos, pois o posicionamento 
do presidente Benitez está 

Secretário Riedel, 
governador Azambuja, 
presidente Marito e 
Jaime Verruck

alinhado com o nosso. Ou 
seja, ele sabe da importância 
da obra para o desenvolvi-
mento econômico do Brasil e 
do país vizinho. Ainda neste 
mês obtivemos a garantia 
da garantia de realização da 
obra do ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio de Freitas, 
e agora do governo para-
guaio. Contudo, não visuali-
zamos nenhum risco de que 
esse projeto seja totalmente 
viabilizado ainda neste ano”, 
projetou. 

Crise hídrica
Verruck afirmou que a 

crise hídrica foi outro tema de 
debate na reunião. Segundo 
ele, essa questão é algo pre-
ocupante tanto para o Brasil 
quanto para o Paraguai, que 
divide a potência energética 
de Itaipu. “O reservatório da 
usina se encontra em nível 
muito baixo. Nossa preocu-
pação é sobre a capacidade 
energética para os dois pa-
íses, pois um possível apagão 
seria desastroso para nossas 
economias”, analisou. 

Posição do governador 
No encontro, o governador 

Reinaldo Azambuja (PSDB) re-
forçou ao presidente paraguaio 
a importância de aprofundar 
a integração fronteiriça em 
diversas áreas, em especial a 
construção da ponte sobre o Rio 
Paraguai, entre Carmelo Peralta 
e Porto Murtinho, cuja licitação 
está em fase final. A construção 
é o último passo para a concreti-
zação da Rota Bioceânica.

“O presidente Marito não 
só garantiu a execução do 
projeto, como também re-
forçou intenção de concre-
tizar também a construção 
de uma segunda ponte sobre 
o Rio Apa, na divisa do muni-
cípio de Valhemy e Porto Mur-
tinho, na altura da Colônia 
Ingazeira. Nós apoiamos esta 
segunda ponte, que também 
vai abrir novo acesso na fron-
teira e, consequentemente, 
aumentar o fluxo de pessoas, 
as relações comerciais na 
fronteira, e estamos prontos 
para oferecer a logística ne-
cessária em nosso território 
para fazer esta ligação.”

A Rota Bioceânica será um 
importante trajeto de ligação entre 
o Brasil e o Chile. Ou seja, ela será 
responsável por encurtar a distância 
entre os oceanos Atlântico e o Pacífico, 
o que beneficiará a exportação dos 
produtos brasileiros para o mercado 

asiático. A ponte será a terceira união 
física entre o território paraguaio com 
o brsileiro. Hoje já existe a Ponte da 
Amizade (em Ciudad del Este–Foz do 
Iguaçu) e, em construção, a Ponte da 
Integração (Presidente Franco–Foz do 
Iguaçu). 

   Importância da obra
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Crédito rural São Fernando

Índice de ruptura da Neogrid aponta redução na oferta desses itens

Leite, ovos e margarina lideram 
falta nos supermercados do país

Conselho libera R$ 168,6 
milhões do FCO no Estado

BB terá R$ 2 bi de ajuda aos 
produtores afetados por geadas

Imbróglio jurídico faz empresa 
da região desistir de usina

Produção de suínos 
terá incremento com 
projetos aprovados 
com recursos do 

FCO em MS
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DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,26 R$ 5,262                 -2,15
Turismo R$ n/d R$ n/d             0
Euro R$ 6,17 R$ 6,173                -2,29
Libra Esterlina R$ 7,212 R$ 7,213            -2,31

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 307,84
IBOVESPA (SP): 120.210,75 +2.739,08 (2,33%)

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

Cotações

Poupança 

25/08         0,1159
26/08              0,1590
27/08              0,1590
28/08              0,1590
29/08              0,1590
30/08              0,1590
31/08             0,1590
01/09              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
25/08            0,5000
26/08            0,5000
27/08            0,5000
28/08            0,5000
29/08            0,5000
30/08            0,5000
31/08            0,5000
01/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 25° 41º

São Paulo                  18º 34°

Brasília 14º 29º

Rio de Janeiro 17º  36º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   37°
Dourados      17°    36°
Corumbá                 23°              39°
Maracaju                 17°             37°
Ponta Porã                16°              34°
Três Lagoas               26°   41°
Mundo Novo              18°    37°

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.: 12% máx.: 24%

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

A 3ª reunião extraordi-
nária do CEIF (Conselho de 
Investimentos Financiáveis 
pelo FCO), realizada ontem 
(24), deliberou R$ 168,6 mi-
lhões em recursos do FCO 
(Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-
-Oeste) para Mato Grosso do 
Sul. Do total, R$ 65 milhões 
serão investidos em suino-
cultura e avicultura.

A avicultura vai receber 
R$ 41,9 milhões em recursos 
do FCO, divididos em pro-
jetos para implantação de 
unidades de produção de 
frangos de corte no município 
de Sidrolândia. O intuito é es-
truturar ainda mais o setor, 
ampliando a capacidade de 
produção, para atender uni-
dades frigoríficas da Seara.

Recentemente, a diretoria 
da Avimasul (Associação dos 
Avicultores de MS) esteve 
na Semagro (Secretaria de 
Meio Ambiente, Desenvolvi-
mento Econômico, Produção 
e Agricultura Familiar) para 
informar sobre os R$ 160 
milhões de investimentos pre-
vistos para o setor no Estado, 
além da expansão da pro-

dução da Seara Alimentos.
Na suinocultura, o mon-

tante aprovado na reunião 
soma R$ 23 milhões, com des-
taque para a consolidação 
de um investimento capitali-
zado pela Semagro em 2020. 
Em junho do ano passado, 
o secretário Jaime Verruck 
se reuniu com produtores 
de Santa Catarina interes-
sados em se instalar em Mato 
Grosso do Sul.

Um ano depois, os pro-
dutores Gerson Cristofolini 
e Edson Cristofolini solici-
taram R$ 19 milhões em re-
cursos do FCO para produzir 
leitões no município de Rio 
Negro. A unidade deve gerar 
20 empregos diretos a cada 3 
mil matrizes.

“Nós entendemos que 
estamos na região onde a 
suinocultura vai crescer e 
por isso o governo do Estado 
tem uma política de intensi-
ficar a cadeia produtiva da 
suinocultura, priorizando o 
setor nas contratações do 
FCO e tendo um bom tra-
balho com o licenciamento 
ambiental”, explica o secre-
tário Jaime Verruck.

Flávio Veras

A usina de etanol Energé-
tica Santa Helena anunciou 
que desistiu de participar do 
leilão para assumir a massa 
falida da Usina São Fer-
nando, em Dourados. A de-
cisão foi documentada pelos 
advogados da empresa. O 
certame está suspenso há 
pouco mais de dois meses 
– desde o dia 14 de junho – 
por conta de um imbróglio 
jurídico entre interessados 
pelo parque industrial. 

Entre os motivos alegados 
pela Santa Helena estão o 
adiamento para aquisição de 
mudas para plantio e conse-
quente venda de parte do es-
toque de cana-de-açúcar pela 
massa falida que administra 
a indústria, que resultam na 
dificuldade de recuperação 
de investimentos e posterior-
mente no fluxo de caixa. 

Recentemente o juiz César 

de Souza Lima, titular da 
5ª Vara Cível de Dourados, 
acatou pleito da adminis-
tradora Vinícius Coutinho 
Consultoria e Perícia, que 
requereu autorização para 
venda o mais rápido possível 
do estoque, a fim de evitar 
novos e maiores prejuízos à 
massa falida que administra 
por designação do Judiciário.

No mesmo documento de 
desistência, a Energética 
Santa Helena questiona 
a forma como o processo 
chegou a ser suspenso e jus-
tifica a decisão. 

A suspensão do leilão da 
massa falida da São Fer-
nando ocorreu em junho 
deste ano, após decisão do 
desembargador do TJMS 
(Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul) Paulo Alberto 
de Oliveira conceder efeito 
suspensivo da AGF Indústria 
Produtora de Açúcar, Etanol 
e Energia Elétrica Ltda. 

Bernardo Caram E Mateus Vargas
Folhapress

O Banco do Brasil anun-
ciou nessa terça-feira (24) o 
lançamento de uma linha de 
financiamentos no valor de 
R$ 2 bilhões para produtores 
impactados por geadas, além 
de um programa de crédito 
rural de R$ 8,5 bilhões voltado 
a investimentos no campo.

Na última semana, o Con-
selho Monetário Nacional já 
havia reservado R$ 1,3 bilhão 
para cafeicultores afetados 
pela onda de frio nas regiões 
Sul e Sudeste. Agora, haverá 
disponibilização adicional de 
R$ 2 bilhões, segundo o Banco 
do Brasil. O objetivo é dire-
cionar os empréstimos à recu-
peração de cafezais danificados 
e à renovação de lavouras.

De acordo com o presidente 
do BB, Fausto Ribeiro, o banco 
recebeu até o momento o re-
gistro de 17 mil sinistros para 

acionamento de seguro em 
casos relacionados aos danos 
causados pelas geadas. Se-
gundo ele, mais de 80% dos 
pedidos já tiveram vistoria 
realizada pelo banco.

O anúncio foi feito em evento 
no Palácio do Planalto, com a 
presença do presidente Jair 
Bolsonaro. “Há 19 anos não 
tínhamos uma geada tão forte 
e que causou tantos danos à 
cafeicultura brasileira”, disse 
a ministra da Agricultura, Te-
reza Cristina.

O programa de crédito de R$ 
8,5 bilhões se chama BB Investi-
mentos Agro. Do total liberado, 
R$ 5,5 bilhões vão financiar 
energia renovável, irrigação, 
recuperação de pastagem e 
máquinas e equipamentos.

Outros R$ 2 bilhões serão 
alocados em empréstimos para 
modernização e compra de silos 
e armazéns. Há ainda R$ 1 bi-
lhão para consórcios voltados a 
pequenos e médios produtores.

leite longa vida são produtos 
que têm aparecido com uma 
certa recorrência como des-
taques negativos no índice 
de ruptura. No levantamento 
passado, por exemplo, os ovos 
tiveram o 5º maior índice. 
Nesse, aparecem na quarta 
posição. Com uma porcen-

tagem parecida nos dois perí-
odos analisados, crescimento 
de apenas 0,37% em julho, a 
margarina se manteve no meio 
da tabela. Por fim, mesmo di-
minuindo a porcentagem, que 
foi de 21% para 20%, o leite 
aparece como o produto que 
mais sofreu com a ruptura.

Consumidor que vai 
ao supermercado  
percebe falta de 
alguns produtos

Arquivo OEMS

Rosana Siqueira com Folhapress

Um consumidor que vai 
ao supermercado hoje para 
comprar cem produtos deve 
sair de lá sem achar 11 itens, 
em média. O cálculo ilustra 
o indicador de ruptura da 
Neogrid, empresa de software 
especializada em cadeias de 
suprimento, que desde o ano 
passado vem apontando a falta 
de produtos nas gôndolas.

O patamar já superou a 
marca de 20% após a che-
gada do coronavírus, mas a 
linha dos 11% em que vem se 
mantendo desde abril ainda é 
considerada alta, segundo a 
empresa.

O problema pode ser atri-
buído a fatores que variam 
desde a falta de matéria-prima 
agravada na pandemia até 
questões climáticas. Inflação 
costuma ser outro aspecto 
responsável pela ruptura de 
produtos nos supermercados 
porque altera as negociações 
entre indústria e varejo. 

Levando em consideração os 
critérios adotados pela Neogrid 
para esse ranking, que é desen-
volvido desde 2015, os dez pro-
dutos que mais faltaram nas 
gôndolas para o consumidor 
foram: leite longa vida (20%), 
bebidas à base de soja (19%), 
proteína de soja (18%), ovos de 

aves (17%), margarina (13%), 
açúcar (12%), massa (12%), 
leite em pó (11%), requeijão 
(11%) e conhaque (11%).

“Em edições anteriores, 
percebemos que o brasileiro 
buscava itens mais em conta 
para sua lista de compras. Era 
o caso, por exemplo, do ovo que, 
de certa forma, servia como 
opção à carne bovina. Hoje, 
vemos que mesmo esse tipo de 
produto substituto começa a 
aparecer no índice de ruptura 
nacional”, explica Robson Mu-
nhoz, CCSO (Chief Customer 
Success Officer) da Neogrid.

Estabilidade é a palavra 
que mais representa o compor-
tamento do índice dos últimos 
períodos. De abril a julho, a 
maior diferença foi de 0,11%, 
registrado entre abril e maio. 
No restante dos meses, a rup-
tura praticamente se manteve 
no mesmo patamar, na casa 
dos 11%.

“Se alguém for a um su-
permercado para comprar 100 
produtos, em média, ele não 
vai achar 11. É o que indica o 
estudo na prática. Uma série 
de fatores, que vão desde pro-
blemas climáticos até a falta de 
matéria-prima, influencia nessa 
estatística”, revela Munhoz.

Destaques recorrentes
Ovos de aves, margarina e 

Boa Sorte

Quina

2 6  3 0  3 3  4 9  7 9
(Nº5640)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                   0                                  0,00
QUADRA                      41                                     9.050,82
TERNO                      3.028                                                   184,28
DUQUE                82.992                                                            3,09

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

(SORTEIO REALIZADO 23/08/2021)             (Concurso nº5639)
Quina

4 2   5 6   5 7   6 6   7 7

1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

14  22  37  41  45  50

03  12  25  44  46  48

(Nº 2265)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

06 10 18 44 55 63 70

JUVENTUS/SPTime do 

(Nº1680)Timemania

LOTERIAS

(Nº498)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Novembro
0 3  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 1

Rateio

Lotofácil (N° 2316)

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

Lotomania (Nº2207)

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

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2315)(SORTEIO REALIZADO 23/08/2021)

15 acertos        0                                0,00
14 acertos   216                      1.902,61
13 acertos  8789                          25,00
12 acertos 119604          10,00
11 acertos         604570                                        5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.500.000,00

0 3  0 7  0 8  1 1  1 2
1 3  1 4  1 6  1 7  1 8
1 9  2 1  2 2  2 3  2 5
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Paralimpíadas 
de Tóquio 
levantam voo 
em abertura 
com metáforas 
aéreas

Nós

A delegação do Brasil 
foi a 119ª (pela ordem 
alfabética japonesa) e 
contou com apenas quatro 
representantes: os porta-
bandeiras medalhistas 
de ouro em 2016 Petrúcio 
Ferreira (atletismo) e 
Evelyn Oliveira (bocha), a 
técnica da bocha e estafe 
de Evelyn, Ana Carolina 
Alves, e o diretor técnico do 
CPB (Comitê Paralímpico 
Brasileiro), Alberto Martins. 
Como na abertura da 
Olimpíada, mês passado, 
o número reduzido se deu 
para evitar uma exposição 
maior ao coronavírus.

A bandeira nacional 
estava presa à cadeira 
de rodas de Evelyn, que 
não tem os movimentos 
dos membros inferiores e 
possui comprometimento 
de força nos movimentos 
dos membros superiores. 
Petrúcio, que perdeu parte 
do seu braço esquerdo 
na infância, segurou a 
ponta da bandeira com 
a mão direita. O atleta 
paraolímpico mais rápido 
do mundo também sambou.

 Com direito a 
“dancinha” de Petrúcio e 
muita alegria de Evelyn, 
o Brasil desfilou antes das 
Ilhas Faroe. 

“Neste momento, estou 
emocionado. Já chorei 

Desfile do Brasil teve dancinha e choro

Danie E. de Castro
 Folhapress

Primeira cidade a sediar 
as Paralimpíadas pela se-
gunda vez, Tóquio abriu a 
edição de 2020 dos Jogos, 
com um ano de atraso pro-
vocado pela pandemia da 
COVID-19, ontem (24). Após 
receber a edição de 1964 
(a segunda da história dos 
Jogos Paralímpicos), a ca-
pital japonesa recepciona 
agora um evento muito 
maior (4.403 atletas em 22 
esportes) e consolidado, que 
aproveita sua visibilidade 
global para passar mensa-
gens sobre inclusão e diver-
sidade por meio do esporte 
de alto rendimento.

O mote da cerimônia, “nós 
temos asas”, foi materiali-
zado em diversos momentos 
dela, com alusões ao vento, 
voos, aeroporto e aeronaves. 
O clima festivo no estádio 
lembrou o do encerramento 
das Olimpíadas, que teve 
uma abertura mais solene, 
marcada por referências à 
pandemia.

A pira paralímpica foi 
acesa por três pessoas. Elas 
subiram a rampa que levava 
ao símbolo dos Jogos em 
cadeiras de rodas. No seg-
mento artístico, o evento de 
quase três horas de duração 
contou a história de um avião 
com apenas uma asa, desa-
creditado da sua capacidade 
de voar por conta disso.

Após ter contato com ae-
ronaves variadas (interpre-
tadas por pessoas com dife-
rentes tipos de deficiência), 
cada uma com suas particu-
laridades, e iluminada pelas 
luzes de um caminhão extra-
vagante ao som de rock, o 
pequeno avião ganhou con-
fiança, coragem e apoio para 
enfim conquistar os ares, 
no ápice da cerimônia. A 
“monoasa” foi interpretada 
em cadeira de rodas por Yui 
Wago, 13, na sua primeira 
experiência cênica. 

Uma metáfora da capa-
cidade de inspiração dos 
atletas paraolímpicos por 
meio de suas performances 
esportivas e que reforçou 
os recados que os Jogos 
buscam passar. “A história 
do pequeno avião com uma 
só asa tinha que ser iden-
tificável para todas as pes-
soas, e acho que todos serão 
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capazes de tirar algo dela, 
independentemente da defi-
ciência”, disse o diretor da 
cerimônia, Worry Kinoshita.

Diferença é uma força, não uma fraqueza
“Quando a humanidade 

deveria estar unida em sua 
luta contra a COVID-19, há 
um desejo destrutivo de 
quebrar essa harmonia. Ne-
gligenciar o que nos une e 
focar nos fatores que nos 
diferenciam alimenta a dis-
criminação. Isso enfraquece 
o que podemos alcançar 
juntos como raça humana”, 
afirmou Andrew Parsons, 
brasileiro que preside o IPC 
(Comitê Paralímpico Inter-
nacional, na sigla em inglês).         

 Ele foi apresentado na 
cerimônia ao lado do impe-
rador Naruhito, responsável 
pela declaração de abertura 
dos Jogos. “A diferença é 
uma força, não uma fra-
queza. À medida que nos 
reconstruímos melhores, o 
mundo pós-pandêmico deve 
apresentar sociedades onde 
existam oportunidades para 
todos”, completou Parsons, 
que encerrou com um “muito 
obrigado” em inglês, japonês 
e português.

Houve referências à 
campanha global WeThe15, 

muito, mas foi um choro 
de alegria. Estar aqui, 
representando os atletas 
brasileiros, me deixa 
muito feliz. Gostaria que 
todos os outros atletas 
estivessem aqui, pulando 
e dançando, pois os 
brasileiros são os melhores 
do mundo. Obrigado, 
Brasil!”, disse Petrúcio, em 
entrevista ao SporTV, logo 
após o desfile.

“Estou muito feliz 
por estar aqui. É uma 
honra poder representar 
o esporte paralímpico e 
todos os atletas brasileiros. 
Muito obrigado, Brasil”, 

comemorou, Evelyn.
Segundo o Comitê 

Paralímpico Internacional 
(IPC, em inglês), serão 
162 países, incluindo 
a Equipe Paralímpica 
de Refugiados, que 
participarão dos Jogos de 
Tóquio.

No total, foram 
cerca de 6 mil atletas e 
integrantes de comissões 
técnicas que participaram 
da solenidade, além 
de 900 pessoas entre 
patrocinadores e 
convidados de honra. 
Também 3,5 mil 
jornalistas estiveram 

envolvidos na cobertura do 
evento.

O Estádio Nacional 
do Japão é um estádio 
multiuso localizado na 
região de Shinjuku, em 
Tóquio. O estádio foi 
utilizado para os Jogos 
de 1964, que também 
ocorreram na capital 
japonesa, e atualmente 
tem capacidade para 
receber 68 mil pessoas 
após ter recebido uma 
reforma. Porém, em razão 
da pandemia, o evento 
não será aberto ao público 
durante a realização do 
evento neste ano.

lançada nos últimos dias 
para lembrar que existe 
1,2 bilhão de pessoas com 
algum tipo de deficiência no 
planeta, o que representa 
cerca de 15% da população 
mundial. O movimento lide-

rado pelo IPC aspira colocar 
as pessoas com deficiência, 
na condição de maior grupo 
marginalizado do mundo, 
no centro das agendas de 
inclusão, ao lado de etnia, 
gênero e orientação sexual.

O gramado da cerimônia 
emulou um aeroporto, com 
pista de decolagem, avisos 
no alto-falante e um saguão 
de embarque para a en-
trada dos representantes 
de 162 delegações.      

Primeiro caso 
de COVID

Na terça-feira, foi di-
vulgado o primeiro caso 
de contaminação de um 
atleta dentro da Vila Pa-
ralímpica. Desde 12 de 
agosto foram registrados 
154 casos ligados aos 
Jogos, incluindo sete 
atletas.

Nos discurso das au-
toridades, coube à pre-
sidente do comitê orga-
nizador de Tóquio 2020, 
Seiko Hashimoto, destacar 
que os Jogos são “genero-
samente hospedados pelo 
povo japonês” e que con-
tinuam todas as medidas 
possíveis para evitar o es-
palhamento da COVID-19.

O Japão convive com 
alta de casos desde o fim 
de junho e nas últimas se-
manas registrou recorde 
de ocorrências, além de 
falta de leitos para trata-
mento de situações graves.

A bandeira do Afega-
nistão foi a quinta a entrar, 
carregada por um volun-
tário como gesto de soli-
dariedade, já que o país 
não participará dos Jogos. 
Inicialmente, haveria dois 
representantes afegãos na 
competição: Zakia Khuda-
dadi (taekwondo) e Hos-
sain Rasouli (atletismo). 
Com a tomada do poder 
pelo Talibã, os atletas não 
tiveram como viajar. Zakia 
iria se tornar a primeira 
mulher do Afeganistão a 
participar de uma edição 
das Paralimpíadas. Há 
ainda um atleta nascido no 
país no time de refugiados.

A Nova Zelândia, com 
29 atletas em Tóquio, 
decidiu não mandar re-
presentantes para a ceri-
mônia de abertura nesta 
terça, sob a alegação de 
preocupações com a se-
gurança sanitária.

“Estamos operando 
como uma bolha da Nova 
Zelândia. Portanto, a ex-
posição dos membros da 
equipe a grandes grupos 
de pessoas de muitas na-
ções não está alinhada 
com nossos protocolos 
para a COVID-19 e pro-
cedimentos que visam 
manter nossa equipe o 
mais segura possível, 
principalmente em vista 
do crescente número 
de casos em Tóquio”, 
afirmou Paula Tesoriero, 
chefe de missão da Nova 
Zelândia.

O IPC disse respeitar 
a decisão, mas afirmou 
que as medidas ado-
tadas para a cerimônia 
protegeriam os partici-
pantes do coronavírus. 

A “monoasa” foi 
interpretada por 
Yui Wago, 13, 
na sua primeira 
experiência cênica

temos
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Judô

Seja meus olhosCrescimento

Edição Tóquio 2020 conta com mais países que a Rio 2016

Tenório vence COVID e chega para 7ª participação

Jennifer Marques, atleta 
de tenis de mesa, joga 
nessa terça-feira no 
torneio paralímpico

Ale Cabral/CPB

O CPB (Comitê Paralím-
pico Brasileiro) fechou uma 
parceria com o Be My Eyes, 
um aplicativo de origem di-
namarquesa que promove as-
sistência por videochamada 
para pessoas cegas ou com 
baixa visão. A ação permi-
tirá que os torcedores brasi-
leiros com deficiência visual 
possam tirar suas dúvidas 
sobre as disputas da dele-
gação brasileira nos Jogos 
Paralímpicos de Tóquio 2020.

A partir da noite de ontem 
(24), o CPB disponibilizaria 
o serviço 24 horas por dia, 
até as 8h da manhã de 5 de 
setembro, a profissionais da 
área de comunicação, que 
atuam na cobertura jorna-
lística do megaevento, para 
atender às pessoas com de-
ficiência visual que precisem 
de informações, como resul-
tados e programação dos 
competidores brasileiros nos 
Jogos de Tóquio.

A assistência provida pelo 
CPB está disponível a todos 
os usuários do Be My Eyes 
nos países de língua portu-
guesa e da América do Sul. 
As orientações serão pres-
tadas em português.

Com quase quatro mi-
lhões de usuários pelo 

mundo inteiro, Be My Eyes 
é uma das maiores plata-
formas de “microvolunta-
riado” do planeta. São 3,5 
milhões de voluntários ca-
dastrados no aplicativo que 
oferecem ajuda gratuita a 
deficientes visuais por meio 
de chamada de vídeo. 

Desde junho de 2020, o 
comitê nacional oferece as-
sistência especializada no 
aplicativo para os usuários 
do Movimente-se, programa 
do CPB que oferece aulas 
gratuitas voltadas exclu-
sivamente a pessoas com 
deficiência física e visual. 
O projeto tem como obje-
tivo democratizar a prática 
de exercício físico para ca-
deirantes, paralisados ce-
rebrais, amputados e defi-
cientes visuais que nunca 
praticaram atividade física 
ou que não possuem orien-
tação profissional.

Com esta união, o CPB 
se juntou a empresas como 
Google e Microsoft como 
únicas no país a disponibi-
lizar ajuda especializada aos 
usuários do Be My Eyes. 

SERVIÇO: O app está disponível 
na Google Play e na Apple Store. 
(Do site do CPB)

Da CPB

Resiliência é uma palavra 
que define bem Antônio Tenório. 
O paulista ficou totalmente cego 
aos 19 anos, após um acidente 
com um estilingue no seu olho 
esquerdo, aos 13, e uma in-
fecção no olho direito seis anos 
mais tarde. Hoje, aos 50 anos, 
o maior judoca paralímpico de 
todos os tempos chega ao Japão 
para a disputa dos Jogos Para-
límpicos pela sétima vez após 
vencer um dos adversários mais 
difíceis de sua vida: a COVID-19. 

E a expectativa é de voltar 
para casa com mais uma me-
dalha no peito. Sua estreia na 
Arena Nippon Budokan, em Tó-
quio, será na sexta-feira (27).

Diagnosticado com o novo 
coronavírus em março deste 
ano, Tenório ficou internado 
por 18 dias, chegou a ter 80% 
de seu pulmão comprometido, 
precisou de ventilação, mas não 
foi entubado. “Só Deus explica 
a minha permanência no judô  

paralímpico. Às vezes acho 
que nem era para eu estar 
mais presente neste mundo”, 
conta, emocionado, o judoca. 
“É um privilégio estar aqui mais 
uma vez defendendo o Brasil”, 
completa.  O susto ficou para 
trás e Antônio Tenório foca nos 
treinos para fazer bonito na 
hora que pisar no tatame. “Sa-
bemos a dificuldade do torneio, 
mas a expectativa é de subir 
ao pódio mais uma vez. Temos 
treinado forte e, independente 
do resultado, tenho certeza de 
que vou fazer o meu melhor”, 
garantiu o atleta.

 Dono de quatro medalhas 
de ouro, uma de prata e uma de 
bronze, Tenório ocupa o quarto 
lugar no ranking mundial da 
classe B1 (cegos totais ou com 
percepção de luz, mas sem re-
conhecer o formato de uma 
mão a qualquer distância), na 
categoria até 100 kg.

Despedida? 
Mas engana-se quem pensa 

expressivosexpressivos País tem a 5ª País tem a 5ª 
maior delegação maior delegação 
paralímpicaparalímpica

Adalberto Leister Filho
Folhapress

O Brasil tem a quinta maior 
delegação das Paralimpíadas de 
Tóquio 2020, que começaram 
ontem (24). A delegação na-
cional possui 234 atletas com 
deficiência e compete em 20 
dos 22 esportes do programa 
dos Jogos.

A maior delegação em Tó-
quio será a do Japão, com 
254 atletas, que disputam os 
22 esportes do programa pa-
ralímpico. Em seguida vêm 
China (248), maior potência 
das Paralimpíadas, Comitê 
Paralímpico Russo (243) e Es-
tados Unidos (235). Como já 
aconteceu nas Olimpíadas, a 
equipe russa não irá competir 

sob sua bandeira e hino. O país 
foi punido por esquema de do-
ping patrocinado pelo Estado.

Segundo números divul-
gados pelo Comitê Organ-
ziador de Tóquio-2020, haverá 
um total de 4.403 atletas. É a 
maior edição dos Jogos em 
número de participantes. O 
recorde anterior pertencia ao 
Rio 2016, com 4.328.

“Quebrar o recorde de par-
ticipantes em Tóquio 2020 é 
uma prova do grande trabalho 
de todos os comitês paralím-
picos nacionais e federações 
internacionais que foram além 
do seu dever durante esses 
tempos mais difíceis”, destacou 
o brasileiro Andrew Parsons, 
presidente do IPC (Comitê Pa-
ralímpico Internacional).

As mulheres avançaram em 
representatividade, mas ainda 
estão longe de igualar o número 
de homens disputando as Para-
limpíadas. Em Tóquio 2020, ha-
verá 1.853 atletas no feminino, 
o que representa aumento de 
10,9% em relação ao Rio 2016, 
que teve 1.671 mulheres.

Os homens, porém, ainda 
representam ampla maioria, 
com 2.550 atletas ou 57,9% dos 
competidores. As mulheres são 
42,1% do total. “Embora a gente 
ainda não tenha paridade de 
gênero, estamos caminhando 
na direção certa. O número de 
mulheres competindo nas Para-
limpíadas quase dobrou desde 
Sydney 2000”, afirmou Parsons. 

Nesta edição, o Brasil dis-
puta inclusive no badminton 

e no taekwondo, que estreiam 
nos Jogos, e só não terá re-
presentantes no basquete e 
no rúgbi em cadeira de rodas. 
Com os atletas sem deficiência, 
como guias, calheiros, goleiros 
e timoneiro, a delegação terá 
259 integrantes. No total, serão 
435 integrantes, somadas as 
comissões técnica, médica e 
administrativa.

O objetivo é se manter no top 
10 do quadro geral de medalhas. 
Nos Jogos do Rio 2016, a equipe 
ficou em oitavo lugar, com 14 
ouros, 29 pratas e 29 bronzes. É 
a maior delegação do Brasil nos 
Jogos Paralímpicos no exterior, 
e supera Londres 2012, quando 
o time nacional contou com 178 
atletas. No Rio 2016, quando foi 
sede, teve 286 integrantes.

Os Jogos Paralimpícos de 
Tóquio, que começaram ontem 
(24), terão a presença de 162 
países, três a mais que na 
edição anterior, no Rio de 
Janeiro, em 2016. O número, 
porém, não é um recorde, já 
que 164 nações estiveram em 
Londres 2012. Mesmo com 
todos os problemas da pan-
demia, cinco países farão a 
estreia paralímpica: Butão, 
Granada, Maldivas, Paraguai 
e São Vicente & Granadinas.

“Ter 162 nações compe-
tindo em Tóquio me faz ter 
muito orgulho. Os últimos 18 
meses foram muito desafia-
dores para todo mundo ligado 
ao movimento paralímpico. O 
maior crédito deve ser dado 
aos Comitês Nacionais pela 
preparação de seus atletas. 
Foi um desafio épico e exaus-

tivo para todos os envolvidos, 
incluindo a equipe de geren-
ciamento do IPC, mas que 
apresentou excelentes resul-
tados”,  disse Andrew Par-
sons, brasileiro que preside 
o IPC (Comitê Paralímpico 
Internacional).

Butão e Maldivas estão com 
dois competidores no atle-
tismo, ao passo que Granada 
e Paraguai estão com um no 
atletismo e um na natação. 
Por fim, São Vicente & Gra-
nadinas será representado 
por um atleta na natação. “É 
sempre especial ver um país 
fazer sua primeira aparição 
nos Jogos Paralímpicos e, com 
todos os desafios criados pela 
pandemia, ver esses Comitês 
como parte da Cerimônia de 
Abertura em 24 de agosto 
será um momento especial 

e emocionante para todos”, 
disse Parsons.

Vinte uma nações, pelos 
mais variados motivos, não 
competem nas Paralimpíadas. 
Comoros, Djibouti, Seychelles 
e Sudão estão suspensos pelo 
Comitê Paralímpico interna-
cional. Andorra, Antigua & 
Barbusa, Liechtsenstein e San 
Marino não têm atletas. Kiri-
bati, Samoa, Tonga e Vanuatu 
não conseguiram por conta da 
viagem durante a pandemia. 

Os governos locais de 
Brunei, Coreia do Norte, Tur-
comenistão e Timor Leste op-
taram por não mandar atletas. 
Macau e Suriname não vão 
por decisão da comissão de 
atletas. Por fim, por “outras 
razões”, segundo o IPC, Afe-
ganistão, Myanmar e Trinidad 
& Tobago estão fora. (Do GE)

A agenda brasileira
Quarta-feira (25)

Quinta-feira (26)

7h
Tênis de Mesa - Welder Knaf, Dani-
elle Rauen e Jennyfer Marques

7h30
Goalball - Brasil x EUA - Feminino 
- Fase de grupos
Tênis de Mesa - Joyce Fernanda

20h
Natação - 100m livre S5 – Mascu-
lino - Classifi catórias
Natação - 100m livre S5 – Femi-
nino - Classifi catórias
Natação - 100m livre S4 – Mascu-
lino - Classifi catórias
Natação - 200m medley SM6 – 
Masculino - Classifi catórias

Esgrima em cadeira de rodas - 
Espada individual B – Masculino

20h46
Natação - 400m livre S11 – Mas-
culino – Classifi catórias

21h20
Natação - 100m peito SB9 – 
Masculino - Classifi catórias
Ciclismo de Pista - Perseguição 
individual C1 – Masculino 
Esgrima em cadeira de rodas - 
Espada individual A - Feminino

22h40
Tênis de Mesa Paralímpico - 
Cátia Oliveira

0h15
Goalball - Brasil x EUA – Mascu-
lino - Fase de grupos

0h40
Tênis de Mesa - Joyce Fernanda, e 
Carlos Carbinatti

1h
Ciclismo de Pista - Contrarrelógio 
1.000m C4-5 – Masculino - Final 

4h20
Tênis de Mesa - Bruna Alexandre 

5h
Tênis de Mesa - Israel Stroh, e 
Paulo Salmin

6h20
Tênis de Mesa - Welder Knaf

Cão-guia acompanha 
desfile da delegação 
de Israel na abertura 
da Paralimpíada
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Com parceria, aplicativo 
atenderá torcedores 
com deficiência visual

que os Jogos do Japão serão os 
últimos de Antônio Tenório. O 
atleta deixou claro que ainda 
tem lenha para queimar.

 Ele não quer encerrar o 
seu ciclo paralímpico agora 
e já projeta lutar em Paris 
em 2024, quando acontece 
a próxima edição do megae-
vento paradesportivo. “Meus 
planos são ir até Paris, 
quando vai se formar a cate-
goria de B1 por lá e, com cer-
teza, eu vou pendurar a chu-
teira aos 54 anos. Agora, sim, 
é uma promessa”, brinca.

Brasil em Tóquio
A delegação brasileira de 

judô conta com nove atletas, 
sendo cinco homens e quatro 
mulheres. Além de Antônio Te-
nório, Arthur Cavalcante (Até 90 
kg), Harlley Damião (até 81 kg), 
Thiego Marques (até 60 kg) e 
Willians Silva de Araújo (acima 
dos 100 kg) competem no mas-
culino. Allana Martins Maldo-
nado (até 70 kg), Karla Ferreira 
(até 52 kg), Lúcia Teixeira (até 
57 kg) e Meg Rodrigues Vitorino 
(acima de 70 kg) brigarão pelas 
medalhas no feminino.

Tenório treinou em 
Hamamatsu, onde 
fez aclimatação, 
antes de ir para a 
capital japonesa
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B3

São Paulo

Copa do Brasil

Alvo dos torcedores, Pablo briga 
por artilharia em torneio nacional

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

ESPORTES

9h50
ESPN2 - Ciclismo: Volta da 
Espanha (etapa 11)

11h
ESPN - Aberto de Tênis dos EUA 
(qualifi catório)

14h
Bandsports - Copa Mundo de 
Futsal Sub-21: Minas x Vasco
FOX Sports - Copa da Alemanha: 
Werder Bremer x Bayern de 
Munique 

15h
TNT - Liga dos Campeões: 
Shakhtar Donetsk x Monaco
Space - Liga dos Campeões: 
Brondby x RB Salzburg 
Space - Liga dos Campeões da 
Uefa: Dinamo de Moscou x Sheriff
ESPN BR - Copa da Liga Inglesa: 

West Bromwich x Arsenal 
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Vila Nova x Avaí

18h
SporTV e Premiere - Copa do 
Brasil: Athletico-PR x Santos 

20h
FOX Sports - Argentino: Platense 
x Boca Juniors

20h30

Globo, SporTV e Premiere - Copa 
do Brasil: Grêmio x Flamengo
SporTV2 e Premiere - Copa do 
Brasil: São Paulo x Fortaleza 

22h
ESPN - MLB: Los Angeles Dodgers 
x San Diego Padre 

Veja na TV Às 17h, no Bandsports, Juventude-MS x Atlas-COL, na Copa Mundo de Futsal Sub-21

Christian Rizzi / Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

‘competitivo’ ‘competitivo’ 
tem teste tem teste 

de fogo hojede fogo hoje

QUARTAS DE FINAL

SEMIFINAIS

SEMIFINAIS

       Athletico-PR 

             Santos

   Santos 

   Athletico-PR

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUA 25/8/2021: ARENA DA BAIXADA – 18h

TER 14/9/2021: VILA BELMIRO – 20h

1

             Grêmio

            Flamengo

   Flamengo

   Grêmio

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUA 25/8/2021: ARENA DO GRÊMIO – 20h30

QUA 15/9/2021: MARACANÃ - 20h30

2

        São Paulo

          Fortaleza

   Fortaleza                

   São Paulo

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUA 25/8/2021: MORUMBI – 20h30

QUA 15/9/2021: CASTELÃO (CE) – 20h30

3

        Fluminense 

        Atlético-MG

Atlético-MG

   Fluminense

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUI 26/8/2021: ENGENHÃO – 20h30

QUI 16/9/2021: MINEIRÃO – 20h30

4

x

x

Vencedor
Quartas 1

Vencedor
Quartas 3

Vencedor
Quartas 2

Vencedor
Quartas 4

Jeremias Wernek
UOL/Folhapress

O Grêmio volta a campo 
diante do Flamengo, no jogo 
de ida das quartas de final da 
Copa do Brasil, nesta quarta-
-feira (25), às 20h30 (de MS). No 
sábado (28), o time de Felipão 
recebe o Corinthians em jogo 
da 17ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. A única certeza nas 
duas partidas é de que o time 
vai continuar como nas par-
tidas mais recentes.

A reação do Tricolor Porto-
-Alegrense no Campeonato 
Brasileiro tem enchido elenco, 
torcida e diretoria de espe-
ranças. Com duas vitórias se-
guidas, o time já vê a chances 
de sair da zona de rebaixa-
mento a curto prazo. No clube, 

o trabalho de Luiz Felipe Sco-
lari é valorizado. O treinador 
tem sido elogiado pela gestão 
da crise do time. Mesmo que 
o futebol ainda seja “pragmá-
tico”, nas palavras da diretoria.

“Eu sempre imaginei um 
Grêmio competitivo. Buscando 
os pontos necessários, aqueles 
que precisamos nesse mo-
mento. Num segundo momento, 
sabedor de como devemos jogar 
e nos comportar no jogo. Fazer 
aquilo que nós treinamos. E 
acho que nós estamos, aos 
poucos, melhorando”, disse 
Felipão depois do jogo com o 
Bahia, no sábado (21).

O clube recusou uma oferta 
do Alavés pelo meia-atacante 
Jean Pyerre, segundo apurou o 
UOL Esporte. O clube espanhol 
procurou os dirigentes gaúchos 

recentemente com a ideia de 
levar o jogador formado na 
base gremista por empréstimo 
com opção de compra.

Aos 23 anos, atualmente 
na reserva, Jean Pyerre tem 
contrato com o Grêmio até o 
fim de 2023. A multa rescisória 
prevista em contrato é de 120 
milhões de euros (R$ 758 mi-
lhões na cotação atual).

O Alavés propôs emprés-
timo sem pagamento ao time 
gremista, mas com indicativo 
de uso da opção de compra de 
Jean Pyerre ao fim da tempo-
rada na Europa.

Renato reencontra clube do coração
O técnico do Flamengo terá 

pela frente o Grêmio, seu ex-
-clube, na partida de ida das 
quartas do torneio nacional. 

“É difícil falar. É um sen-
timento estranho, porque me 
criei dentro do clube (Grêmio), 
ajudei a conquistar títulos 
como jogador e treinador, 
todos sabem que sou gremista, 
gosto do grupo que está lá, 
mas acima de tudo sou profis-
sional. Quarta-feira, junto com 
meu grupo, vamos buscar o 
resultado que nos interessa”, 

finalizou Renato sobre o reen-
contro com o Tricolor, pelo qual 
marcou nome na história.

Após Renato poupar Arras-
caeta e Isla no empate contra 
o Ceará, Marcos Braz, vice de 
futebol do Rubro-Negro, negou 
que haja estratégia de priorizar 
os torneios de mata-mata. “O 
Flamengo fez uma estratégia 
que passa por outros depar-

tamentos, principalmente o 
médico. Tomou-se as decisões 
que deveríamos tomar. Nada 
tem a ver com escolher ou dar 
prioridade a nenhum campeo-
nato. A determinação é essa: é 
para ir em todos para ganhar. 
Às vezes é possível, outras não. 
A determinação do presidente 
Landim é ir para cima nos 
três”, disse ele.

GRÊMIOGRÊMIO

Série D – Na segunda-feira (23), o Rio 
Branco-ES visitou o Águia Negra-MS, 
no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, 
e goleou por 6 a 2. O confronto 
encerrou a 12ª rodada da Série D do 
Campeonato Brasileiro, e as equipes 
já não têm chances de classificação. 
A equipe capixaba soma 12 pontos, no 
sexto lugar do Grupo A6. O time sul-
mato-grossense, com seis, é o sétimo e 
penúltimo colocado. (Com CBF)

Vitor Recla/Divulgação

Gazeta Press
                                                 
Pablo é um dos jogadores 

mais perseguidos pela tor-
cida do São Paulo por causa 
do desempenho abaixo da 
média que vem tendo desde 
sua chegada ao clube após 
uma grande temporada pelo 
Athletico-PR , em que venceu 
a Copa Sul-Americana e 
sendo artilheiro do torneio. 
Mas, mesmo com a perfor-
mance aquém das expecta-
tivas, o camisa 9 pode ser 
goleador de uma competição 
mata-mata novamente, agora 
pelo Tricolor.

Pablo já é o artilheiro do 
São Paulo na atual tempo-
rada, com 13 gols. O ata-
cante também soma quatro 

assistências em 2021, e agora 
busca ser o atleta que mais 
balançou as redes na Copa 
do Brasil, competição em que 
o Tricolor segue vivo na luta 
por mais um título.

No torneio mata-mata, 
Pablo já marcou quatro gols. 
Três deles foram na goleada 
por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, do 
Piauí, no Morumbi. O outro foi 
contra o Vasco, pela ida das 
oitavas de final, também no 
estádio do São Paulo.

Rossi é quem figura na pri-
meira colocação do ranking 
de artilheiros da Copa do 
Brasil, com cinco gols, mas 
o Bahia foi eliminado na úl-
tima fase para o Atlético-
-MG. Wellington Paulista, que 
será rival do São Paulo nesta 

quarta-feira, tem os mesmos 
quatro gols de Pablo e é uma 
das principais armas ofen-
sivas do Fortaleza.

Pablo deverá ser titular 
nesta quarta-feira (25), às 
20h30 (de MS), contra o Forta-
leza, no Morumbi. O atacante 
começou de titular nas cinco 
das últimas seis partidas e 
tenta dar a volta por cima sob 
o comando do técnico Hernán 
Crespo.

Vale lembrar que a atual 
temporada de Pablo já su-
pera a última em número de 
gols. O camisa 9 balançou as 
redes 12 vezes em 2020, uma 
a menos que em 2021. A dife-
rença é que no ano passado 
o atacante deu seis assistên-
cias, contra quatro neste ano.

Felipão durante 
treinamento da 
segunda-feira no 
CT gremista

Tricolor Porto-Álegrense recebe o Flamengo e põe à 
prova o pragmatismo do técnico Luiz Felipe Scolari



Juliana Sayuri
Folhapress

Grávida de 8 meses, Yumi 
ligou para a emergência em 
Kashiwa, na província de 
Chiba (a 40 km de Tóquio), 
após ter um sangramento 
no dia 17. Uma ambulância 
atendeu ao chamado, mas 
não conseguiu encontrar 
um hospital. Ela foi obri-
gada a dar à luz em casa. 
O bebê, prematuro, não re-
sistiu.

Na casa dos 30 anos e 
com diagnóstico de COVID-
19, Yumi não estava se 
tratando em um hospital 
porque nem todas as ins-
talações médicas da região 
estão habilitadas para in-
ternar gestantes nessa con-
dição nem para realizar 
cesáreas e isolar recém-
-nascidos relacionados a 
casos da doença.

Ela é um dentre mais de 
45 mil japoneses com COVID 
orientados a fazer algum tra-
tamento em casa. Após as 
Olimpíadas de Tóquio, encer-
radas em 8 de agosto, o Japão 
vive uma alta de infecções 
impulsionada pela variante 
delta, com a disparada de 
casos graves e sobrecarga 
nos hospitais.

Neste mês, o premiê 
Yoshihide Suga deter-
minou que hospitais ad-
mitam apenas pacientes 
com quadros muito graves, 
que precisam de tratamento 
intensivo e do uso de respi-
radores artificiais.

“Dizem que é tratamento 
em casa, mas na verdade 
é abandono em casa”, cri-
ticou o parlamentar Yukio 
Edano, líder da oposição, 
depois de o governo oficia-
lizar a diretriz.

Como Yumi, Yukie, na 
casa dos 40 anos, não con-
seguiu atendimento a tempo 
na capital. Diabética e com 
sintomas como febre e tosse, 
ela recebeu o diagnóstico 
no dia 10 e foi orientada a 
se tratar em casa, junto do 
marido e do filho, também 
infectados. Dois dias depois, 
ela morreu.

Kenji, na faixa dos 50, 
precisou bater à porta de 
mais de 100 instituições mé-
dicas de Tóquio até conse-
guir um leito. Ele estava se 
recuperando da COVID-19 
em casa, mas precisou ser 
internado pois não estava 
conseguindo respirar. A 
ambulância levou mais de 
cinco horas para encontrar 
um hospital com leito vago.

Yumi, Yukie e Kenji são 
nomes fictícios: a identi-
dade dos três não foi re-
velada pelas autoridades. 
A NHK, empresa de mídia 
estatal nipônica, reportou 
os três casos.

“As alas destinadas à 
COVID-19 estão quase que 
totalmente ocupadas [80%], 
principalmente na região 
metropolitana de Tóquio”, 
relatou à “Folha” Haruka 
Sakamoto, pesquisadora do 
departamento de políticas 
de saúde global da Univer-
sidade de Tóquio.

Lá, cerca de 60% dos 
que ligaram para a emer-
gência em busca de ajuda 
devido ao agravamento de 
sintomas durante o trata-

mento domiciliar não ti-
veram acesso a hospitais.

A Agência de Admi-
nistração de Desastres e 
Incêndios passou a con-
tabilizar casos suspeitos 
de COVID-19 levados por 
ambulâncias e recusados 
por pelo menos quatro hos-
pitais. Na última semana 
de julho, foram 991; na pri-
meira semana de agosto, 
1.387; na seguinte, so-
maram 1.679.

“As Olimpíadas já pas-
saram, então ninguém mais 
precisa fingir que está tudo 
ok”, ironizou o produtor 
italiano Cesare Polenghi, de 
uma agência que promove o 
futebol na Ásia, em post no 
Facebook.

Situação de calamidade
Na capital, a situação 

foi descrita como de ca-
lamidade pelo painel de 
especialistas do Ministério 
da Saúde. No último dia 18, 
27 das 47 províncias japo-
nesas registraram recordes 
de casos; 13 delas estão sob 
estado de emergência até o 
dia 12 de setembro.

Desde o início da pan-
demia, o Japão contabiliza 
1,3 milhão de casos e 15,5 
mil mortes. A vacinação 

está avançando (até o dia 
19 de agosto, 40% da po-
pulação japonesa já havia 
sido inteiramente imuni-
zada), mas não o bastante 
para conter a onda atual. 
Dos 238 mil casos ativos no 
arquipélago, mais de 7.000 
são críticos.

O Japão possui 12,98 
leitos para cada 1.000 ha-
bitantes, a maior média per 
capita entre os países de-
senvolvidos, mas a maioria 
é para doenças leves. São 
apenas 5 leitos de UTI por 
100 mil habitantes.

No Japão, todos os resi-
dentes devem se cadastrar 
e contribuir mediante im-
postos com um seguro pú-
blico, como Kokumin kenko 
hoken (seguro de saúde) 
ou Shakai hoken (seguro 
social), que cobre 70% das 
despesas. Os 30% restantes 
são pagos pelo paciente 
diretamente às instituições.

Dos 3.008 hospitais par-
ticulares na ativa, apenas 
cerca de 30% conseguem 
atender pacientes com 
COVID-19. Isso quer dizer 
que um hospital pode re-
cusar internações se não 
tiver vaga na ala reservada 
para a doença, mesmo se 
tiver leitos disponíveis em 
outras.

Nos últimos dias, ao 
menos nove províncias de-
cidiram montar “estações 
de oxigênio” provisórias 
em hotéis e ginásios para 
ajudar quem não conseguiu 
leitos em hospitais.

Segundo a psicanalista 
paulista Carine Sayuri Goto, 
radicada em Higashine, 
a chance de ser recusado 
por hospitais agrava a sen-
sação de insegurança na 
pandemia, principalmente 
entre os imigrantes. “Ima-
gine que você está com 
febre e sentindo falta de 
ar, mas vive a dúvida de 
não conseguir ser acolhido 
por uma clínica a tempo?”, 
diz ela.
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Dizem que é 
tratamento em casa, 
mas na verdade é 
abandono em casa
Yukio Edano, parlamentar

GERAL
Internacional Imunização

Pesquisa foi feita 
pelo Instituto 
do Coração e 
não foi revisada 
por pares, por 
enquanto

Estudo indica 3ª dose para 
pessoas acima de 55 anos 
que tomaram CoronaVac

Estudo aponta que 
terceira dose com outro 
imunizante aumentaria 
a resposta imunológica
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Ana Botallo
Folhapress

A imunogenicidade, ou a 
capacidade de o organismo 
gerar resposta imune, é 
menor em homens e em pes-
soas com mais de 55 anos que 
receberam as duas doses da 
vacina CoronaVac em com-
paração com recuperados da 
COVID-19, revela uma pes-
quisa conjunta do InCor (Ins-
tituto do Coração) e da USP.

O estudo, que tem entre 
os autores o médico imuno-
logista Jorge Kalil (do InCor), 
foi divulgado na forma de 
pré-print (sem avaliação de 
pares), indica ainda que 95% 
dos participantes vacinados 
com o imunizante produziram 
algum tipo de resposta imune 
contra o coronavírus Sars-
-CoV-2, perante 99% dos cha-
mados convalescentes (ou 
recuperados).

Uma resposta protetora 
completa, formada tanto por 
anticorpos como por células 
de defesa, esteve presente 
em sete em cada dez dos 
recuperados, mas em apenas 
59% dos vacinados.

Participaram do estudo 
também pesquisadores da Fa-
culdade de Medicina da USP, 
do Instituto de Ciências Bio-
médicas da USP, do Instituto 
Israelita Albert Einstein de 
Ensino e Pesquisa, da Plata-
forma Científica Pasteur-USP, 
da Universidade Federal de 
São Paulo e do Instituto de 
Investigação em Imunologia.

Para avaliar os anticorpos 
específicos contra o Sars-
-CoV-2, os cientistas testaram 
a presença de anticorpos 
anti-Sars-CoV-2 no soro san-
guíneo de vacinados (101 
amostras), recuperados (72 
amostras) e compararam a 
um grupo controle (não va-
cinados nem infectados; 36 
amostras).

A taxa de anticorpos anti-
-spike (proteína S ou espícula 
do vírus, usada para entrar 

nas células) no sangue dos 
convalescentes era de 1,5 a 2 
vezes maior que a encontrada 
nas amostras dos vacinados. 
Essa diferença aumentava em 
pessoas vacinadas com mais 
de 55 anos – nestes foi seis 
vezes menor que a observada 
após uma infecção natural 
para o mesmo grupo.

Já a taxa de anticorpos 
anti-RBD (região de domínio 
de ligação, também usada pelo 
vírus para invadir as células) 
era maior nos vacinados. Não 
houve diferença em relação 
aos anticorpos anti-NP (nu-
cleocapsídeo, a proteína que 
envolve o material genético 
do vírus).

A quantidade de células de 
defesa do tipo linfócitos T, por 
outro lado, foi maior nos re-
cuperados que nos vacinados.

Resultados
Comparando os dois 

grupos de idade, abaixo de 55 
anos e com 55 anos ou mais, 
foram observadas diferenças 
também entre os gêneros. En-
quanto as mulheres com mais 
de 55 anos apresentaram 
resposta humoral (de anti-
corpos) e celular em 60% das 
amostras analisadas, esse 
número caía para 28% no 
caso dos homens.

Os homens também foram 
os que apresentaram a menor 
resposta humoral sozinha, 
com apenas 31% das amos-
tras com anticorpos anti-
-Sars-CoV-2. A resposta ce-
lular na ausência de anti-
corpos na mesma faixa etária 
foi maior para homens (17%), 
e observada em apenas 3% 
das mulheres.

É importante destacar, 
porém, que a amostra é pe-
quena (101 vacinados, dos 
quais 42 têm mais de 55 
anos) e que, mesmo com uma 
resposta imune comparativa-
mente mais baixa nos indiví-
duos mais velhos do que a ob-
servada pós-infecção natural, 
a maioria dos participantes 

manifestou algum tipo de de-
fesa pós-vacina (94% para as 
mulheres e 83% nos homens 
com 55 anos ou mais).

Para Kalil, é possível que as 
pessoas nesta faixa etária que 
já receberam as duas doses da 
CoronaVac no início do ano es-
tejam correndo hoje um risco 
maior de ter doença grave, 
especialmente perante novas 
variantes, como a delta.

A CoronaVac, desenvolvida 
pela farmacêutica chinesa Si-
novac e produzida, no Brasil, 
pelo Instituto Butantan, é 
formulada a partir de vírus 
inativado. Ela foi a principal 
estratégia de imunização no 
país nos primeiros meses 
da campanha nacional de 
vacinação. Assim, a maioria 
dos profissionais da linha de 
frente e dos indivíduos com 
mais de 65 anos no país re-
cebeu a CoronaVac.

O imunologista destaca 
que as respostas imunoló-
gicas dos vacinados com Co-
ronaVac foram menores que 
as dos convalescentes, mas 
também menores que a dos 
indivíduos mais jovens que 
receberam o mesmo fármaco.

Outro lado
Procurado, o Instituto Bu-

tantan respondeu ao estudo 
afirmando que é sabido que 
“a resposta imune de defesa 
no organismo diminui com o 
avanço da idade, sendo ob-
servado que qualquer vacina 
gera uma resposta imune 
menor em pessoas mais 
idosas”.

Segundo a nota do insti-
tuto, “isso não quer dizer que 
os mais velhos não estejam 
protegidos contra a doença, 
mas sim, que o organismo res-
ponde menos a um antígeno 
novo, uma característica que 
não se relaciona à vacina em 
si, mas aos processos natu-
rais do sistema imunológico”.

Outras vacinas contra a 
COVID-19 desenvolvidas até 
agora tiveram em geral uma 

resposta celular elevada, 
como ocorreu com as vacinas 
de mRNA (Pfizer/BioNTech 
e Moderna), e taxas de anti-
corpos neutralizantes seme-
lhantes em pessoas abaixo 
e acima de 55 anos (Astra-
Zeneca).

Os autores concluem que 
uma dose de reforço hete-
róloga, isto é, de outro fa-
bricante, pode beneficiar 
aquelas pessoas com 55 anos 
ou mais que receberam as 
duas doses da CoronaVac, au-
mentando a resposta imune.

Pioneirismo
O estudo é o primeiro a 

calcular a imunogenicidade 
conferida pela CoronaVac em 
pessoas dessa faixa etária. 
Durante a pesquisa de fase 
3 da vacina conduzida no 
Brasil, apenas 5% dos 12.396 
voluntários tinham 60 anos 
ou mais e metade deles re-
cebeu placebo.

Quando concedeu autori-
zação de uso emergencial 
ao imunizante, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) solicitou ao 
Butantan dados adicionais 
de imunogenicidade nesse 
grupo, fixando um prazo de 
30 dias (até 28 de fevereiro).

O instituto, porém, soli-
citou extensão do prazo até 
30 de abril, quando entregou 
os dados. A última reunião 
entre Butantan e Anvisa para 
discutir os dados de imunoge-
nicidade foi em 27 de julho e 
não há data definida para a 
apresentação dos resultados.

Na última semana, a Si-
novac divulgou dois es-
tudos que mostram queda 
da taxa de anticorpos após 
seis meses tanto em pessoas 
abaixo de 60 anos como em 
indivíduos mais velhos. Os 
mesmos estudos avaliaram a 
segurança e imunogenicidade 
uma terceira dose da Coro-
naVac, o que aumenta em até 
sete vezes a quantidade de 
anticorpos no sangue.

Japão tem recorde de 
casos de COVID e sofre 
com a falta de leitos
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As artes terena e kadiwéu são símbolos de 
resistência entre mulheres que fizeram do 
artesanato o orgulho em representar seus povos
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Marcelo Rezende

Campo Grande é, sem dúvida, 
uma vitrine do artesanato do 
Estado, exibindo em vários espaços 
a diversidade dessa produção. O 
artesanato indígena, com destaque 
para peças das etnias terena e 
kadiwéu, está muito presente na 
Capital. Nas produções dos terena os 
motivos tribais estão em cerâmicas, 
adornos e objetos feitos com palha, 
barro e tecelagem. Já a arte kadiwéu 
está muito bem representada pela 
moda, cujas linhas e cores dão um 
tom especial às peças produzidas. 
Em prédios públicos, como a Casa do 
Artesão, é possível encontrar grande 
acervo do artesanato indígena.

O artesanato terena tem um espaço 
à cultura de sua importância para a 
comunidade, que é o Memorial da 
Cultura Indígena.  No último especial 
às culturas que fazem parte da arte 
da Capital, três artistas, Silvana 
Dias de Souza de Albuquerque, a 
Silvana Terena, Benilda Vergilio e 
Rosenir Batista, além de mostrar 
seu trabalho, revelam que, acima 
de tudo, o artesanato indígena é 
sinônimo de luta.

Silvana Terena acredita que a 
arte é essencial para a visibilidade 
de seu povo. “A arte indígena no 
meu ponto de vista é a referência de 
todas as artes, assim somos a matriz 
cultural do nosso Brasil. A cultura e 
a arte dos povos indígenas variam de 
povo para povo, cada qual com sua 
identidade própria. No Brasil somos 
mais de 305 povos, cada um com a sua 
arte e cultura específicas, e falar em 
especial aqui do meu povo terena já 
é um grande privilégio, levar a minha 
identidade indígena por meio da arte 
é um sentimento de grande realização, 
assim creio que é fundamental e 
essencial para dar visibilidade para 
meu povo”, diz Silvana.

Privilégio em viver na Capital
Silvana tem orgulho de viver na 

Aldeia Urbana Marçal de Sousa 
e enaltece a garra das mulheres 
terena. “Residir em Campo Grande 
não foi uma escolha fácil. Viemos por 
necessidade, mas morar na Capital 
para mim e minha família é um 
privilégio e grande honra. Fazemos 
parte de uma comunidade conhecida 
como Aldeia Urbana Marçal de 
Souza. A aldeia tem uma grande 
importância para minha cultura, pois 
ela é conhecida por residir meu 
povo terena, que se expressa pelos 
quatro cantos da cidade por meio 
de arte, cultura e idioma. Seja em 
exposições culturais, ou por meio 
das mulheres guerreiras terena, que 
vendem o produto de suas lavouras 
de porta em porta. Nossa aldeia é uma 
representatividade para mim e meu 
povo, pois é a primeira comunidade 
indígena em contexto urbano no 
Brasil. Trago comigo a arte e cultura 
do meu povo e assim, eu e minha 
família cultivamos nossa arte, por 
meio da criação de objetos e pintura 
com o intuito de dar visibilidade à 
cultura terena e dos povos indígenas.”

“Em cada aniversário da nossa 
cidade eu e minha família nos 
alegramos, pois a cada ano vejo 
e sinto a inclusão no calendário 
cultural de Campo Grande, onde os 
povos indígenas que aqui residem 
ganham espaços para homenagear 
a cidade, valorizando nossa arte e 
cultura. Assim acredito que deixamos 
um legado do nosso povo de presente 
para nossa Capital. Fazer parte 
do calendário cultural de Campo 
Grande é, para mim, um sentimento 

   C1Campo Grande-MS | Quarta-feira, 25 de agosto de 2021   Campo Grande-MS | Quarta-feira, 25 de agosto de 2021   ARTES&LAZER

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o

de grande realização para 
a arte indígena e para meu povo 
terena”, ressalta Silvana Terena.

A moda kadiwéu
Benilda Vergilio é designer de moda 

e artista, sua obra conceitual tem 
influência da avó Rufina Belizário, 
já falecida. Assim como Silvana 
Terena, Benilda é empoderada e faz 
sucesso no exterior com suas peças. 
Ela falou sobre as características 
da arte de seu povo. “Em 2009, 
ingressei no Curso de Design pela 
UCDB [Universidade Católica Dom 
Bosco], fui bolsista por meio do 
programa ‘Rede de Saberes’, que 
apoia os acadêmicos indígenas. A 
maioria do povo kadiwéu tem o dom 
da arte, através do grafismo, pintura, 
cerâmica e escultura. É normal o 
interesse por arte desde as séries 
iniciais”, explica Benilda.

De acordo com Benilda, existe 
a exploração da arte kadiwéu por 
pessoas que não representam a 
luta de seu povo. “Quando cheguei 
à cidade me deparei com muita 
exploração da arte indígena 
kadiwéu, reproduzida por estranhos 
pois essa arte, pertence ao seu povo. 
As famílias têm seus traços, onde 
podemos identificar nos detalhes, 
não é errado se inspirar porém, 
copiar por inteiro um grafismo 
produzido por uma sociedade 
indígena é violação de direitos. 
Existem muitos atravessadores e 
intermediários que revendem as 
peças. É isso que tento desconstruir. 
Nas feiras que acontecem fora do 
estado dificilmente terá indígenas 
presentes, apenas a arte, temos 
que nos organizar melhor e ocupar 
esses espaços.”

Benilda reconhece a importância  
de ter apoio na hora de comercializar 
sua arte. “A Casa do Artesão é um 
grande apoiador da arte indígena 
em coletivo, tem muita arte em 
exposição, a gerência do artesanato 
tem feito um trabalho importante 
como a confecção das carteirinhas 
e a inserção dos artesãos indígenas 
nos editais. Aos poucos estamos 
tomando conta do espaço. O 
Empreendedorismo indígena é 
artesanato, moda e natureza. Serve 
para empoderar as mulheres, na 

minha aldeia a maioria das mulheres 
jovens produz algum tipo de arte. 
De 2015 para cá temos ganhado 
espaços e destaque aqui no Estado,  
existe a inserção em feiras que 
acontecem nos festivais, porém 
ainda falta muito respaldo 
do poder público com 
relação a um atendimento 
digno e à valorização do 
trabalho especificamente das 
mulheres. Moda Indígena é luta 
”, ressalta Benilda.

Orgulho em ser artesã
Rosenir Batista, a Rosenir 

Terena, fez questão de manifestar 
o orgulho pela sua profissão de 
artesã, e se diz sem palavras para 
manifestar tamanho amor pelo que 
faz. “Eu tenho a dizer, a respeito do 
artesanato, é que tenho orgulho. É 
minha profissão, ainda mais agora, 
que nos dias de hoje está sendo 
reconhecida. É uma cultura passada 
de geração em geração, valorizando 
a cultura de nós indígenas. A arte 
indígena tem me ajudado muito na 
área  financeira. Representar o meu 
povo é um motivo de orgulho e me 
faltam palavras para expressar meu 
sentimento”, finaliza a artista.



Que vergonha esta farra descoberta pelo Ministério Público 
envolvendo uma empresa de limpeza, que sequer tem sede, atu-
ando no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A empresa 
recebeu mais de R$ 47,9 milhões entre 2003 e 2016. O promotor de 
Justiça, que já propôs ação civil de improbidade administrativa 
aos ex-presidentes dessa Corte nos últimos 13 anos, calcula que 
esse esquema causou prejuízo de quase R$ 20 milhões aos cofres 
públicos. A empresa era um verdadeiro “cabidão de emprego” 
para alguns dos presidentes e para outros, devolvia o montante. 
Como não enricar num esquema desses?  Essa semana já ca-
minha duas prisões. Pedido feito. Vamos esperar! 
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        
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VAMOS?     

CADEIA     
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CANTOS DE SEREIA II      
PATICUMBUM    

VASSOURA      

AGOSTO BRANCO   

RECOMEÇO!  

A pior forma de covardia é testar o poder na fraqueza do outro.  

O que tem por aí de "professor Fulano”, "doutor Cicrano", “delegado 
Beltrano” e “coronel Seilá", infestando as casas legislativas e prefei-
turas deste imenso Brasil, é uma fábula. O pior é que alguns fazem 
questão de cobrar da imprensa que não sejam tratados pelos nomes 
verdadeiros, e sim pelos títulos que ostentam da atividade profissional 
exercida. Que natureza!    

Jogadores de futebol estão entre as vítimas preferidas de ma-
landros que têm a habilidade de seduzi-los, provocando vaidades 
e ambições. Basta oferecer a chance de um ganho fácil. O ex-
-centroavante Luís Fabiano (São Paulo, Vasco, seleção), 40, caiu no 
conto da pirâmide e perdeu R$ 280 mil. Como ele também foram 
tapeados dois atores, Juliana Paes, 42, e Murilo Rosa, 51.     

O ex-jogador Anderson Luís de Abreu Oliveira, o Ander-
show, 33, que fez história no Inter, Grêmio e Manchester United, 
foi um dos alvos da Operação Criptoshow, no Rio Grande do Sul, 
deflagrada para apurar o desvio de R$ 35 milhões de uma grande 
indústria e da bolsa de valores. Ele está entre as oito pessoas 
denunciadas por crimes como furto qualificado, organização 
criminosa e lavagem de bens, direitos ou valores. Em abril de 
2020, foram desviados R$ 30 milhões da conta bancária de uma 
grande indústria, por meio de 11 transferências eletrônicas para 
seis empresas.     

O câncer não deixou de estar presente entre nós, exigindo os de-
vidos cuidados. No País, o câncer de pulmão é o segundo mais comum 
em homens e mulheres, revelam dados do Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). O “Agosto Branco” é uma campanha cujo objetivo é conscien-
tizar a população sobre a doença, além de alertar a respeito dos riscos 
do tabagismo.    

Bernardo Rocha de Rezende, o 
Bernardinho, foi um dos maiores 
treinadores da história do voleibol. 
Acumulou mais de 30 títulos im-
portantes em 22 anos de carreira 
dirigindo as seleções brasileiras 
feminina e masculina; completa 
hoje 62 anos. Carioca, ele foi um 
eterno levantador da reserva na 
seleção. Depois de parar de jogar, 
transformou-se num treinador vito-
rioso. Obcecado por vitórias, define 
assim a busca pelo jogo perfeito: 
"Não existe a perfeição. Se um jo-
gador atingir a perfeição, logo será 
ultrapassado".   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Aos poucos os espaços de eventos reabrem suas noites para as ativi-
dades do segmento. O Chalé Suíço (Av. Corinto, 101, Jardim Veraneio), 
uma das chácaras mais charmosas de Campo Grande, localizada no 
fundo da Uniderp Agrárias, buscou ampliar os ambientes internos, 
aumentando a luminosidade e a ventilação, assim, acompanha rígidos 
protocolos de biossegurança e apresenta um conceito de receber em 
casa com sofisticação e segurança em uma multiplicidade de ocasiões 
e eventos. Excelente local para sua festa. Mais detalhes, pelo telefone: 
67 99913-3086.   

AZIMUT LANÇA IATE DE LUXO 
QUE TRAZ O GOSTINHO DO LAR    

A Azimut é uma marca do 
grupo italiano Azimut Benetti, 
maior produtor de de iates de 
luxo no mundo. Sua última no-
vidade chegou ao Brasil, a nova 
versão do Azimut 74, um triplex 
náutico cuja principal carac-
terística é ser adaptado para 
o “boat office”. Sim, é inquestio-
nável o fato de que a pandemia 
trouxe mudanças no mundo 
do trabalho e ficar em casa é 
uma tendência para o futuro. A 
novidade é levar o teletrabalho 
para o meio do mar. A proposta de 

Hoje, véspera de feriado pelo aniversário de Campo Grande, te-
remos a Quarta do Modão, com a dupla que encanta Levi Vargas e Van-
derlei Rodrigues, na Havana Cachaçaria, o happy hour mais gostoso 
da cidade! Será às 18h e com a tranquilidade de todas as medidas 
de biossegurança atendidas. A Cachaçaria pertencente ao titular da 
coluna. Nos vemos na Vitório Zeola, 770, no Carandá Bosque!  

Deve estar causando nos meios políticos a recente amostragem do 
Instituto Ranking sobre avaliações de gestões e lideranças políticas 
locais. A pesquisa consultou, na semana que passou, duas mil pessoas 
que moram e votam na Capital. Os melhores prefeitos, os principais 
problemas da cidade e a avaliação de políticos estão nos questionários. 
Olhei a pesquisa com pé-atrás.     

Mais uma data marcante na história do Brasil. Hoje se completam 60 
anos desde que o campo-grandense Jânio Quadros (PTC) renunciou à 
presidência do Brasil. O mês de agosto, na nossa história, sempre foi o 
mais dramático do ano. Louco para que ele passe e chegue setembro, 
com a sempre maravilhosa primavera.   

fazer o passageiro sentir-se em casa pode ser vista nos mínimos detalhes, como o piso amadeirado e 
o carpete nas suítes, chamativos para aqueles que gostam de andar descalços pela casa. A decoração 
tem como base marfim, madeiras nobres e couro. O iate também conta com cadeiras reclináveis, 
churrasqueira, mesa dobrável, sofás e um pequeno guindaste para brinquedos aquáticos. As acomo-
dações não ficam para trás: quatro cabines, no andar inferior, que acomodam até oito convidados, a 
principal é equipada com uma pequena sala de jantar, um banheiro privativo, isolamento acústico e 
televisão embutida. Como era de esperar-se, o preço do iate é tão grande quanto sua inovação: ele 
custa R$ 23 milhões. Atualmente o iate está ancorado em Itajaí, SC, no estaleiro onde a Azimut Yachts 
produz seus oito modelos de embarcações, na avenida Teporti, em Cordeiros, sendo exibido para seus 
novos possíveis compradores. Confira as imagens do iate de luxo…  
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Café celebra aniversário da Capital com exposição de Roberto Higa

Doce Lembrança apoia a 
cultura e inova na criação 
de um cardápio temático

Música

Gastronomia

Cantor Davi Araujo lança canção 
em homenagem a Campo Grande

Cunhataí Porã é o café 
com garapa e, à direita, o 
Carro de Boi: cappuccino 
com geleia de mocotó
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A família havia terminado 
o almoço. Aos domingos, o 
cardápio era sempre o mesmo: 
arroz de forno, maionese, 
pastel e frango assado. A mãe 
olhou para a filha mais nova, 
que logo entendeu seu silen-
cioso recado visual. Era seu 
dia de lavar a louça. Pegou o 
banquinho, colocou-o em frente 
à pia e começou seu impor-
tante trabalho: organizou toda 
a louça ainda suja numa bacia 
grande; primeiro, os copos, 
em seguida os talheres e por 
último os pratos e as travessas. 

E logo iniciou a cantoria 
com a música do momento, 
uma gravação de Nelson Gon-
çalves: “Dolores Sierra, vive 
em Barcelona, na beira do 
cais. Não tem castanhola e 
faz companhia a quem lhe der 
mais (...)” A voz da menina 
soava dolorida, refletindo uma 
profunda empatia pela perso-
nagem do bolero, que, nascida 
em Salamanca, filha de um 
pobre lavrador, se deixou en-
ganar por um tal Don Pedrito, 
“homem do asfalto”. 

A menina caprichou, quase 
chorando, no verso final: 
“Adeus Barcelona, adeus. 

Adeus Dolores Sierra”. Termi-
nada sua interpretação, abriu 
a torneira para enxaguar os 
copos. Fez bem. Deixou a água 
escorrer-lhe mais do que o 
necessário. Era como se ela 
pudesse levar para o ralo, junto 
com a espuma do sabão feito de 
soda e cinzas, a tristeza de Do-
lores, a decepção de Dolores, 
a solidão de Dolores que, na 
confusão da cabeça infantil da 
menina cantante, já surgiam 
como forte indício do destino 
de muitas mulheres pobres. 

Desviou o pensamento 
e buscou outra música na 
relação daquelas que costu-
mava cantar, fazendo serviços 
domésticos ou brincando de 
programas de rádio com sua 
irmã, em que a entrada era 
um ou dois palitos de fósforos. 
Começou: “Conceição, eu me 
lembro muito bem: vivia no 
morro a sonhar com coisas 
que um morro não tem. Foi 
então, que lá em cima apa-
receu alguém que lhe disse a 
sorrir, que descendo a cidade, 
ela iria subir. Se subiu, nin-
guém sabe, ninguém viu (...) 
E agora daria um milhão para 
ser outra vez....” Foi interrom-

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

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta e 

*Sylvia Cesco

A menina que 
gostava de cantar

pida pela mãe- “Minha filha: 
seu pai não quer que você 
cante essas músicas. Você 
é muito criança ainda pra 
gastar sua voz em melodias 
desse tipo”. 

A menina parou a contra-
gosto. Poxa! estava começando 
a fazer uns exercícios mentais 
envolvendo duas heroínas- Do-
lores e Conceição... mas a voz 
paterna é uma ordem! Além do 
mais, a louça já tinha acabado. 
Pegou o banquinho, chamou 
a irmã e foi cantar em “outra 
freguesia”. Embaixo da velha 
e dadivosa mangueira, ento-
aram um perfeito dueto: “En-
costa sua cabecinha no meu 
ombro e chora. E conta logo 
suas mágoas todas para mim”. 
De dentro da casa, a mãe es-
boçou um sorriso aliviado. 

Marcelo Rezende

Um espaço diferenciado da 
Capital chegou para promover 
a cultura local, além de criar 
um cardápio todo especial com 
ingredientes regionais, usando 
a criatividade na hora de dar 
os nomes às guloseimas e 
bebidas que oferece. O café 
Doce Lembrança, ambientado 
com uma decoração retrô e 
aconchegante, recebe a ex-
posição “Memórias de Campo 
Grande”, com fotos de Roberto 
Higa, que retratam a Cidade 
Morena em cliques peculiares. 
A proprietária Leda Ribeiro 
contou um pouco da história 
de seu empreendimento.

“Nós fizemos um cardápio 
todo especial em homenagem 
ao aniversário de Campo 
Grande. Os pratos e bebidas 
são inspirados nas comidas 
típicas da culinária local. 
Além deste cardápio, estamos 
também realizando a expo-
sição  ‘Memórias de Campo 
Grande’, com fotos de Roberto 
Higa, que mostra um pouco da 
história de desenvolvimento da 
cidade. Essa exposição é uma 
pequena mostra do talento e 
do acervo de um dos principais 
e mais premiados fotógrafos 
de nossa terra. A exposição e 
o cardápio especial vão até o 
dia 11 de setembro”, explica 
Leda Ribeiro. Entre as foto-
grafias expostas estão a come-
moração da Copa do Mundo de 
1970 no relógio da 14 de Julho, 
a comemoração da divisão do 
Estado realizada em 1979, na 
14 de Julho, e a implantação do 
Parque dos Poderes, em 1980.

Com uma proposta dife-
renciada, o estabelecimento, 
que era para ser inaugurado 
em março de 2020, por conta 

da pandemia só foi aberto em 
agosto do mesmo ano. Leda re-
latou como lidaram com essa 
situação: “A ideia inicial era 
inaugurarmos no fim de março 
de 2020, mas, em função da 
pandemia, não pudemos abrir 
e só conseguimos começar a 
funcionar no fim de agosto do 
ano passado. Completamos um 
ano de funcionamento, porém 
sem muita divulgação ainda. 
Desde janeiro deste ano, co-
meçamos a fazer alguns car-
dápios temáticos para dar uma 
inovada e apresentar sempre 
alguma coisa diferente aos 
clientes”.

Especiais temáticos
Com a criação dos especiais 

temáticos, o café Doce Lem-
brança, mais uma vez, teve de 
ceder ao lockdown e retornou 
a abrir no mês de junho de 
2021. “Começamos com um 
‘Especial de Sábado’ e a pro-
posta agradou aos clientes. 
Em fevereiro, fizemos uma de-
coração temática de carnaval 
na cafeteria e desenvolvemos 
um cardápio ‘Especial de Car-
naval’, com pratos e bebidas 
inspirados nas marchinhas de 
carnaval que tocavam na nossa 
playlist da cafeteria. Em abril 
tínhamos preparado um espe-
cial de Páscoa. Mas tivemos de 
ficar fechados por 15 dias, por 
causa do lockdown, e não con-
seguimos lançar esse especial. 
Em junho, realizamos o ‘Espe-
cial Festa Junina’”, apontou a 
proprietária.

Segundo Leda, a ideia é 
continuar fomentando a arte 
local e a realização dos es-
peciais, que estão caindo no 
gosto da clientela. Os pratos 
temáticos que agradam aos 
clientes acabam se tornando 

fixos no cardápio da casa. 
“Nosso espaço cultural está 
aberto a exposições artísticas 
e sempre será oferecido um 
cardápio especial com temá-
ticas variadas. Estamos procu-
rando sempre tentar mostrar 
algo diferente associado a um 
tema ou período, de uma forma 
completa, diversificando o 
jeito de apresentar algumas 
bebidas e pratos tradicionais. 
A cafeteria funciona dentro 
de um antiquário pequeno. 
É uma pegada bem retrô. Al-
guns pratos e bebidas caem 
tanto no gosto dos clientes que 

acabam sendo incorporados 
ao cardápio. Um exemplo é o 
‘Lobo Mau’. Nossa caipirinha 
de café, que fazia parte do 
‘Especial de Sábado’ foi incor-
porada ao cardápio normal. 
Agora estamos preparando um 
‘Especial de Primavera’ e o 
‘Especial Halloween’”, finaliza 
Leda Ribeiro.

SERVIÇO: O café Doce Lembrança 
fica na Rua Alagoas, 955, 
Jardim dos Estados. O horário 
de funcionamento é de segunda 
a sábado das 14h30 às 20h O 
Instagram é @docelembrancacg/.

Marcelo Rezende

O cantor Davi Araujo vem 
carregando a bandeira sul-
-mato-grossense Brasil afora. 
Seu novo projeto “Davi Araujo: 
o meu MS” traz duas novas 
músicas, uma em especial, é 
uma homenagem aos 122 anos 
da Capital e se chama “Campo 
Grande”, um chamamé feito 
com exclusividade em alusão 
à data festiva, cujo clipe já 
está disponível no YouTube, 
e já ultrapassou as 12 mil vi-
sualizações. A outra canção, 
“Te Desejo Boa Sorte” é uma 
balada romântica, que também 
vem acompanhada de clipe. 
Ambas as músicas estão dispo-
níveis em todas as plataformas 
digitais.

“São dois singles, que já 
estão disponíveis nas princi-
pais plataformas de streaming. 
Na canção ‘Campo Grande’, 
presto homenagem à Cidade 
Morena e estou divulgando 
bastante esse trabalho. A 
outra música, ‘Te Desejo Boa 
Sorte’, é uma canção român-
tica, bem ao estilo sertanejo 
universitário”, explicou Davi.

A música “Campo Grande” 
tem um destaque inovador e 
exclusivo na arte de Davi, a 
presença de intérprete de li-
bras. “Tive essa ideia para 
dar acessibilidade às pessoas 
surdas, porque bem poucos, ou 

quase nenhum clipe musical, 
alcançam essa população”, 
disse o cantor. O clipe destaca 
as belezas naturais da nossa 
cidade.

De acordo com Davi, para 
compor a canção que leva o 
nome da Capital, foi pen-
sado o estilo chamamé, que 
é bem difundido na cidade. 
“Gostaria de fazer algo di-
ferente, que tivesse mais a 
ver com essa pegada, que é 
a cara dos bailes de Campo 
Grande”, salientou o cantor.

Davi também deixou seu 
recado aos leitores: “Espero 
que gostem bastante, e com-
partilhem para seus amigos e 
familiares, que foi um projeto 
feito com muito amor e uma 
homenagem linda a Campo 
Grande, esta cidade linda que 
eu amo. Parabéns, Campo 
Grande”, felicitou Davi.

Sobre o retorno aos palcos, 
Davi Araujo está precavido, 
mas, desde que se sinta seguro, 
está aberto a shows com menor 
público e em locais arejados. 
“Grandes shows estão, por en-
quanto, fora de cogitação, pois 
moro com familiar que é de 
grupo de risco e não podemos 
pensar apenas em nós mesmos, 
mas também nos nossos fami-
liares, mas desde que haja 
cuidados com biossegurança, 
posso pensar em fazer shows 
em lugares menores e abertos.”

O jovem faz parte da gra-
vadora Continental, que tem 
mais de 70 anos no mercado e 
por onde já passaram nomes 
importantes da música brasi-
leira, como Elis Regina e Tim 
Maia. Davi já fez o show de 
abertura de Zezé Di Camargo e 
Luciano, em Campo Grande, que 
foi uma grande conquista em 
sua carreira. Davi Araujo  segue 
alcançando bons números com 
suas últimas músicas lançadas. 
“Te Desejo Boa Sorte”  já tem 
mais de 12 mil visualizações e 
“Safadin” conta com mais de 
100 mil visualizações. Ele pro-
mete lançar mais novidades até 
o fim do ano e está preparando 
um novo CD, novas músicas e 
novos clipes. 

O clipe de “Campo Grande” 
está disponível no canal do You-
Tube do cantor por meio do 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=dgfl5hPgx9M/.
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 24/08

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

Você vai mostrar ótima disposição para o trabalho e vai 
lutar com unhas e dentes para alcançar suas metas 
mais ambiciosas. Também terá muita criatividade e boa 
habilidade para conversar, negociar e fazer acordos, o 
que será especialmente positivo para quem trabalha 
com comércio e outras áreas de atendimento ao público. 
Palpite do dia: 58, 67 e 85. Cor do dia: branco.

As melhores notícias são em relação ao trabalho: você 
vai contagiar os colegas com seu bom humor e seu 
entusiasmo. Também deve se destacar ao apresentar 
ideias criativas e inovadoras para agilizar as tarefas e 
obter melhores resultados. Procure dar o melhor de si no 
emprego, mas sem se preocupar tanto em fazer sucesso. 
Palpite do dia: 31, 49 e 85. Cor do dia: branco.

A família pode se opor a alguns dos seus projetos. Em 
vez de se fechar ou se aborrecer com isso, procure 
dialogar com os parentes e ouvir o que eles têm a dizer. 
Mesmo que não concorde com tudo, é importante ouvir 
outras opiniões e refletir, pois algumas dicas podem ser 
valiosas para você. Palpite do dia: 05, 41 e 14.
Cor do dia: verde-limão.

Você pode acordar com uma saudade enorme de 
alguém que está longe. Por que sofrer, se você pode 
fazer contato? Mesmo que a relação esteja um pouco 
estremecida, dê o primeiro passo, telefone, mande uma 
mensagem. Vocês podem conversar e isso fará muito 
bem ao seu coração. Palpite do dia: 24, 15 e 96.
Cor do dia: rosa-bebê.

Você pode acordar com uma saudade enorme de 
alguém que está longe. Por que sofrer, se você pode 
fazer contato? Mesmo que a relação esteja um pouco 
estremecida, dê o primeiro passo, telefone, mande uma 
mensagem. Vocês podem conversar e isso fará muito 
bem ao seu coração. Palpite do dia: 87, 33 e 78.
Cor do dia: goiaba.

Você pode querer mudanças ou mais estabilidade no 
emprego e sabe que o único jeito de conseguir isso 
é trabalhar com determinação, disciplina e empenho. 
Só precisa ter cuidado para não se sobrecarregar e 
acabar prejudicando a sua saúde: respeite seus limites. 
Também aproveite para conversar mais com os colegas, 
principalmente se estiver aborrecida com alguém.

Agir com discrição pode ser muito vantajoso para 
você no trabalho hoje. Os astros alertam que é 
melhor não comentar seus planos, pois há risco de 
se aborrecer com intrigas, fofocas e outras trapaças. 
Limite-se a cumprir as tarefas, sem desviar sua 
atenção para fofocas e outras distrações. Palpite do 
dia: 36, 54 e 09. Cor do dia: âmbar.

A criatividade será uma importante aliada do seu 
emprego hoje. Você pode ter ótimas ideias para agilizar 
e modernizar o seu trabalho. Também contará com mais 
disciplina, responsabilidade e força de vontade para 
cumprir as tarefas e deixar todo o serviço em dia. Quem 
está trabalhando em casa deve prestar atenção para não 
assumir tarefas demais. Palpite do dia: 10, 64 e 28.

 Mercúrio na Casa 10 envia ótimas vibrações para a 
sua carreira. Você vai esbanjar criatividade, inteligência e 
objetividade, o que fará seu trabalho render ainda mais. 
Também terá muita habilidade para conversar, pechinchar 
e fazer acordos. A família pode se opor a alguns dos 
seus planos hoje, e a conversa será essencial para 
convencê-los a apoiar suas ambições.

Assuntos de casa e família terão prioridade para 
você nesta quarta-feira, principalmente se envolverem 
questões financeiras. Lua e Saturno podem ajudar você 
a descobrir formas alternativas de ganhar dinheiro com 
algo feito em casa nas horas vagas. No trabalho, procure 
mostrar mais interesse e disposição para aprender. 
Palpite do dia: 66, 39 e 84. Cor do dia: azul-turquesa.

Mercúrio na Casa 8 incentivará você a dar mais atenção 
às finanças, principalmente se você errou a mão 
recentemente e acabou gastando mais do que devia no 
crediário ou cartão de crédito. Você deverá receber uma 
gratificação por ajudar alguém a resolver os próprios 
problemas financeiros. Palpite do dia: 49, 85 e 94.
Cor do dia: menta.

Este pode ser um bom dia para você ganhar dinheiro e, 
quem sabe, até saldar uma dívida que há tempos tira o 
seu sono. A grana extra pode vir de uma herança, uma 
gratificação ou até um prêmio por ter ajudado alguém 
a resolver alguns problemas. Agora, a Lua na Casa 2 
também pode realçar seu lado consumista, assim, 
controle bem os gastos para não se apertar ainda mais.

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

Agnaldo fica decepcionado com Sandra 
Helena e Wanderley e prefere não escutar as 
explicações da namorada e do irmão. Antônia 
passa o dia na festa de máscaras do Carioca 
Palace para observar o movimento do hotel. 
Canivete informa a Timóteo que a polícia está 
de olho nele. Eric convida Malagueta para tra-
balhar na empresa. Sandra Helena decide ir de 
penetra na festa. Sandra Helena beija Eric, e 
Douglas vê. Agnaldo comunica a Sandra Helena 
que Dona Marieta faleceu.  Eric descobre que 
a consulesa falsa era Sandra Helena.

Amanda se decepciona ao saber que foi en-
ganada pela mãe sobre sua paternidade. Nicole 
resolve assumir seu namoro com Chico. Luti e 
Valquíria se entendem. Eduardo e Thaísa se de-
sentendem durante o jantar na casa de Jaqueline. 
Luisa conta que está grávida de Edgar e Gustavo 
se revolta. Amanda procura Edgar para desabafar 
e fica sabendo da gravidez de Luísa. Amanda é 
confortada por Dorinha. Thaísa demonstra irri-
tação com Eduardo, e Thales percebe que ela ficou 
mexida com o médico. Depois da noite descon-
traída, Pedro e Gabriela dormem na mesma cama.

Thereza sofre com a decisão de Luísa, e Ce-
lestina tenta confortar a imperatriz. Nélio pede 
ajuda a Eudoro para encontrar Tonico. Pedro 
celebra a permanência de Luísa no Brasil. 
Quinzinho compra um imóvel sem saber que 
está fazendo um mau negócio. Pilar confronta 
a Madre Zoé para cuidar de um menino. Eudoro 
repreende Dolores por tentar escrever para 
Pilar. Lota e Batista negociam a compra de Mi-
nervina com Borges.  Luísa desabafa com Jus-
tina sobre o rancor de Thereza. Eudoro e Nélio 
chegam ao celeiro em que Tonico está preso. 

Lobão conta para Luiz que descobriu um 
segredo de Gael com sua filha Karina. Nat co-
memora a entrada no esquema de Lobão para 
disputar o campeonato e anuncia a Duca. Pedro 
e Karina se preparam para acampar na fábrica. 
Gael e Dandara jantam juntos. Jade se preocupa 
com a segurança de Bianca. Nat e Duca ficam 
juntos. Heideguer se recusa a ajudar Lobão com 
o segredo de Gael. Jeff e Gilda conversam sobre 
o futuro da família. Bárbara e Bianca veem 
Duca beijando Nat. João consola Bianca. Pedro 
e Karina se declaram um para o outro. 

Neco e Rafa levam comida para Lúcia. Os dois 
avisam que a menina precisa se esconder com ur-
gência. Samuca aparece no local. O garoto conhece 
Lúcia. Carmen inventa que só escondeu a verdade 
para poupar Gabriela do desgosto de saber da 
índole ruim de Marian. Todos estão se preparando 
para a grande estreia da peça de teatro musical. 
Porém, Tobias não chega ao teatro e deixa Érica 
aflita. Junior vai até o orfanato e pede ajuda das 
meninas para uma surpresa. Na mansão, Gabriela 
mostra para Marian o jornal da escola que revela 
suas maldades. Marian diz que é mentira.  

Josué vê Maria Clara se aproximando com 
seu carro. José Alfredo leva Maria Isis para 
seu esconderijo. Maria Clara conta para Maria 
Marta o que aconteceu com Maria Isis. Cristina 
procura José Alfredo e conta sobre a ameaça 
de Maria Marta. Salvador muda sua pintura 
por causa de Helena. Maria Marta pensa na 
morte de José Alfredo. José Alfredo e Maria 
Ísis fazem as pazes. Érika pede que Téo não 
publique a declaração que Danielle fez para 
Maurílio. Robertão procura Érika. Leonardo 
enfrenta Enrico e Amanda comemora. 

Novelas Novelas Novelas 

 Divulgação

Documentário de Juliette está 
entre os 10 conteúdos mais 
assistidos do Globoplay

O documentário 
“Você nunca esteve 
sozinha – O doc 
de Juliette”, uma 
produção original 
do Globoplay, se 
mantém no top 
10 dos conteúdos 
mais assistidos da 
plataforma desde a 
estreia, em junho. 
Agora em setembro, 
a produção ganhará 
um episódio extra, que 
mostrará os próximos 
passos de Juliette 
na música. Após 
revelar seu talento 
musical no “BBB 21”, 
a campeã da edição 
vem aproveitando 
várias oportunidades 
na área.

Os personagens de “Bugados”, que estreia sua terceira temporada 
na próxima segunda-feira, 30, às 17h, no Gloob, irão parar num 
cenário inédito em um dos episódios: na Idade Média “Bugada”. 
Na trama, Neo (Ryancarlos de Oliveira), o defensor intergaláctico, 
irá salvar Mig (Gabriel Miller) e Carol (Sienna Belle), que foram 
transportados para um videogame. Após retornarem do jogo, eles 
terão a ajuda de Glinda (Isabella Casarini).

Nova temporada de ‘Bugados’, 
do Gloob, terá novo episódio 

Telinha

‘Sob Pressão’: Evandro pergunta 
à ex se é o pai do fi lho dela

Diana, a personagem da atriz Ana Flávia Cavalcanti na série 
“Sob Pressão”, reaparece com o filho muito doente e pede a ajuda 
de Evandro (Julio Andrade), com quem se envolveu no passado. 
Inicialmente, no episódio que vai ao ar nessa quinta-feira, 26, ela 
afirma que o pai do menino é um colega do trabalho. Após descobrir 
o problema de saúde do bebê, Evandro confronta a ex sobre a real 
paternidade do menino. “A trajetória da Diana pode inspirar muitas 
mulheres que são mães solteiras e/ou que passaram por problemas 
de dependência química. Eu ainda não sou mãe e não conheço esse 
sentimento que dizem ser o mais transformador das nossas vidas. Mas, 
a partir das minhas observações, consigo acessar o sentimento do 
processo de mudança que ela vivencia”, diz Ana Flávia.
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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 SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do 
Rio Branco,135  – Sala De 
Estar C/ Ar Condicionado, 
Cozinha C/ Armarios, Uma 
Suite Com Armarios E Ar 
Condicionado, Dois Quartos 
Com Armários (UM COM 
AR CONDICIONADO), BH/
ae, sacada, 2 VAGAS ga-
ragem  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 DONA NETA – 
CENTRO

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

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 ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 
3 quartos, 2 banheiros, 
copa/cozinha, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.  LORI-
DANI 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

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

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 

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 

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 

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 

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 

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 

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  

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 

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

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

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 

 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   

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

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 

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 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 PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

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

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

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.

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 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

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

PRISMA LTZ 1.4
ANO:2013/2014 COR: 
PRETA/COMPLETO/RO-
DAS /MY LINK/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

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 

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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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 

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

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

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

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

KA SE 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

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 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 

PICAPE COURIER
Compra - se uma, paga-
mento à vista . Tratar : F 
99136-6534

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

KA 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

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

 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

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: 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

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

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

GOL 1.6L 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
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
Pajero 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 Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. 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
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
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

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

HC VEICULOS
L200 Triton 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
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. 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
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 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

HC VEICULOS
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

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

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

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

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

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

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

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

C4 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

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 VER-
MELHO 97464 JCW1986 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

SANDERO EXPRESSION 
1.0

ANO:2018/2019 COR 
PRATA/COMPLETO/MIDIA 
NAVE,SENSOR /CAMARA 
DE RÉ/MANUAL/CHA-
VE RESERVA/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br
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207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 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 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

ETIOS 1.3 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

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 1.5 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

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

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

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AU-
TOMÓVEIS 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

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

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

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, alguns dias livres. 
(67)991922494 c/ Jô dia-
rista

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 

PRECISA - SE DE AU-
XILIAR DE  MECÂNICO 

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

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

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 

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

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

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 

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

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

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

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

 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 
PLANEJADOS & MON-

TADOR
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

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

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 

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 

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 

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 fre-
te. Instagram: jasmim do 
poeta Agdo Graxa/ Andres-
sa Whatsapp: (67) 99277-
9592 / (67) 99945-7034 

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 

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

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 

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

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

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

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 

FOSSA & PISCINA
Oferecemos serviços de 
fossas e piscinas, com 
opção de manilhas, tam-
bém valeta e sapata. 
Entregamos seu serviço 
com excelência. Ligação 
e Whatsapp (67)99334-
1419 (67)99332-4974 Luiz 
Carlos 

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

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).

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

EMUL CONSTRUTORA
Seu desejo é construir ou 
reformar sua casa? Eu 
posso 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 capo-
tas, grades, recuperação de 
truck entre outros serviços. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99646-5972 Edinaldo 

PRIME MUDANÇAS
Fazemos mudanças para 
todo território nacional, 
faça seu orçamento sem 
compromisso.Ligações e 
Whatsapp (67)99984-9030 

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

FRETE E MONTAGENS 
DE MÓVEIS

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

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 

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 

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 

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

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 

CUIDADORA DE IDOSOS
Trabalho como cuidadora 
tenho curso do Cebrac. 
Tenho experiência e refe-
rência sou habilitada. “con-
fiança e Respeito” Ligação 
e Whatsapp (67) 99308-
0156 Angélica 

MF JARDINAGEM 
Trabalhamos com limpeza 
de terrenos, sítios, cháca-
ras, condomínios e resi-
dências. Faça o seu orça-
mento sem compromisso!  
Whatsapp: (67) 99286-
1123 Tratar com Marcival 

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 

FRETE
Fretes em toda Campo 
Grande, a partir de R$ 
45,00 , todos os dias, ho-
rários a combinar. Obs.: 
fretes ou pequenas mu-
danças, modelo do veículo 
Saveiro. Ligações e What-
sApp: (67) 99120-9089 
Vargas

MDJ PINTURAS
Trabalho com pinturas re-
sidenciais com qualidade 
e acabamento efeito cristal, 
marmorato, grafiato, tex-
tura e pintura de portões. 
Orçamento sem compro-
misso 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

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

PEDREIRO & PINTOR
Trabalho com constru-
ções, reformas e pinturas 
em geral. Orçamento sem 
compromisso, atendo toda 
Cidade de Campo Grande/ 
MS. Aceitamos cartões 
Ligação e Whatsapp (67) 
99249-9679 Paulo 

RB EMPREITEIRA
Trabalhamos com insta-
lação de pisos e reves-
timentos, todos os tipos 
e modelos. Trabalhamos 
com seriedade e eficiência. 
Orçamentos sem compro-
misso. Ligação e Whatsapp 
(67)99350-1256

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.

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

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

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 

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 

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

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

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 

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 garan-
tia. Mecânica e pintura . 
End: Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

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 

 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. 

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

QUIROPRAXISTA & 
MASSOTERAPEUTA

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

LAIS MACEDO PODÓ-
LOGA 

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

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 

 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 

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

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. 

 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 

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  

DELICIAS MINEIRAS CG
Produtos diretamente de 
Minas Gerais no conforto 
da sua casa. Temos um 
catálogo completo no nos-
so Whatsapp: (67)99886-
7425 Joshua   Instagram: 
@delicias.mineiras.cg 

SABOR DE FESTA – 
SALGADOS

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

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 

DOCES DOÇURAS 
Encomendas de bolo e 
doces para sua festa e 
evento proporcionando sa-
bor e qualidade. Faça seu 
pedido pelo nossos canais 
de atendimento abaixo: 
Whatsapp (67)99227-8629 
Jéssica Instagram: @do-
cess_docurass 

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

CASA DE BOLOS & 
CIA GS

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

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 

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 

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.  

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

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 

 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. 

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

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 

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 

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

 PEDREIRO
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

 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

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

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 

KAIO CONSTRUÇÕES 
Trabalhamos com constru-
ções, reformas, pinturas 
em geral e restauração de 
piscinas. Atendemos Cam-
po Grande/ MS e Interior. 
Serviço de qualidade e Cre-
dibilidade Ligação e What-
sapp (67) 99343-4506 

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

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

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) 

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

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 

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  

BORRACHARIA AMO-
RIM MÓVEL 24 HRS

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

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  

HIDROJATO
Soluçoes técnica especia-
lizada em desentupimento 
com o exclusivo sistema 
de hidrojato F. 3362-0277/ 
3361-1724. www. limpa-
doracacique.com.br

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

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


