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Falta de qualificação 
impede acesso a 

mercado de trabalho

Acesso a leitura 
é fundamental, 
diz Porchat em 
Campo Grande

Mato Grosso do Sul 
inicia aplicação da 
terceira dose contra 
COVID-19 em idosos 

Falta de limpeza nas margens das 
rodovias é combustível para incêndios

COM 4 DE MS, 
atletismo brasileiro 

inicia luta por 
pódios em Tóquio
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Estado será o primeiro a 
revacinar idosos no país

Mantendo a liderança em vacinação 
contra o novo coronavírus em todo o 
país, Mato Grosso do Sul iniciará ainda 
nesta semana a aplicação da terceira 
dose da vacina contra a doença em 
idosos. Segundo divulgado pela SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde), o governo 
se prepara para abrir a revacinação de 
pessoas com 80 anos ou mais depois de 
receber uma nova remessa de doses, 
prevista para chegar a Campo Grande 
ainda nesta quinta-feira (26). Caso haja 
tempo hábil para distribuição, a Capital 
dará início ao processo, ainda no dia do 
aniversário de 122 anos da cidade, co-

memorado hoje 
(26). A decisão 
foi possível 
graças a que o 
Ministério da 
Saúde autorizou 
a aplicação para 
pessoas acima 
dos 70 anos a partir 
da segunda quinzena de 
setembro, no entanto, segundo 
o secretário estadual de Saúde, Ge-
raldo Resende, o Estado tem condições  
suficientes para se antecipar à data e 
ser o primeiro na aplicação. Página A5

Com mais de 4 mil casos de 
incêndios florestais registrados 
pelos bombeiros em Mato 
Grosso do Sul neste ano, setores 
importantes do agronegócio 
no Estado apontaram que a 
má conservação das margens 
das rodovias pode colaborar 

para a situação, que já é pior 
que no ano passado. Contudo, 
empresas responsáveis pela 
manutenção, e até mesmo 
pela roçada da vegetação, 
afirmam que os trabalhos 
seguem sendo realizados 
normalmente. Página A6

As provas de atletismo co-
meçam nos Jogos Paralímpicos 

de Tóquio com quatro sul-mato-
-grossenses em ação hoje (26) e 

amanhã (27). Yeltsin Jacques, os 
irmãos Silvânia e Ricardo Costa, 

e Fabrício Ferreira buscam 
manter o bom desempenho bra-

sileiro nas pistas. Página B1

De 29 vereadores, apenas 15 
são filhos de Campo Grande

Vereadores de Campo Grande comentam o desenvol-
vimento e a evolução rápida da cidade. No aniversário 
de 122 anos, os parlamentares contam passagens por 
bairros e regiões marcantes desde a infância. Entre 
aqueles que não são nascidos na Capital, 14 parla-
mentares, há o carinho, o sentimento de agradeci-
mento e a história formada ao longo dos anos até a 
conquista do mandato para auxiliar na construção 
de um local melhor para se viver. Página A3
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de mãos trabalhadoras e corações 
apaixonados pela Capital sul-mato-grossense

Caderno Especial

Esportes

ARTES

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  17º        29º
Dourados  15º        20º
Corumbá  19º        28º
Ponta Porã  14º        18º
Três Lagoas  24º        34º

Sol, com chuva de manhã e 
diminuição de nuvens à tarde. 
Noite com pouca nebulosidade.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8
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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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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira
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Editorial

O espírito silvestre de Campo Grande

Conhece-te a ti mesmo

Gilberto Verardo

Heitor Rodrigues Freire

Neste mês do nosso aniversário vamos co-
memorar com o olhar sem máscara e sem 
preconceito civilizatório.

É quase impossível não sentir uma ponta de 
orgulho dos nossos animais silvestres. Onde há 
parques, praças e reservas na cidade eles caute-
losamente foram chegando para compor nossa 
paisagem urbana. Muitos se achegaram por von-
tade própria, em detrimento da sanha predatória 
humana. Outros, após se recuperarem no Cras 
e se acostumarem às facilidades alimentares, 
decidiram se juntar aos seus brothers migrantes 
do campo, que de tão grande foi sendo ocupado 
pela lavoura. Com o gado já estavam acostu-
mados, mas não com a derrubada de suas árvores 
preferidas e com cheiro de agrotóxico. Muitos já 
são considerados urbanoides como as capivaras 
sonolentas, cutias serelepes, mutuns andarilhos, 
uma seriema lá nos altos da Afonso Pena que vez 
ou outra canta de saudade de um parceiro. Estes 
são os mais observáveis e observados. Gostam 
de serem admirados. O símbolo de todos eles é o 
quati. Em bando, não perderam sua identidade, 
mas de vez em quando fazem uma boquinha na 
comida urbana dispensada. Já não se assustam 
mais com o vai e vem frenético dos urbanos. Claro, 
de vez em quando um desgarrado humano os 

ameaça por causa da baixa civilidade. É exceção 
à parte. O grosso dos campo-grandenses já os tem 
como seus, sem ser de estimação, mas por res-
peito ao caráter silvestre que foi compondo nossa 
identidade até chegar a um respeito espontâneo 
e protetor. Às vezes fica até difícil conter nosso 
ímpeto domesticador. Raras cidades brasileiras 
tem isso na sua identidade urbana.

Há também os silvestres voadores. Cada um de 
uma cor e cantar diferentes. Entre os mais antigos 
aqui na cidade, pelo menos na minha lembrança 
infantil estão os sabiás, bem te vis, pardais, 
joões- de- barro, pombas, rolinhas, pintassilgo, 
sanhaço e pardalzinho amarelo. Não demorou 
muito para tucanos, gaviões, quero-queros, bi-
guás, garças, canarinhos e outros que não lembro 
o nome verem a nação voadora dos silvestres ser 
aumentada pela animada e colorida presença dos 
periquitinhos e araras. Aliás, elas ficaram com 
as cores da bandeira campo-grandense (azul e 
amarelo). Ou foi o contrário? De qualquer ma-
neira esses seres trouxeram a beleza do campo 
para esta cidade grande. Quem se aproveitou das 
suas multicores foram os artistas de pinturas e de 
música de raiz. Ao invés de gaiolas eles gostam 
mesmo é da possibilidade de ir voando por aí e vir 
voando de volta para o lugar que gostam.

Não conhecemos nada dos cascudos, lambaris 
e piaus, entre outros minúsculos peixes que se 
escondem no Prosa, Segredo e Anhanduizinho. 
Pode ser dos humanos ou da poluição mal re-
solvida nesta cidade com espírito de campo bem 
grande. Ainda bem que nossos órgãos ambientais 
são bastante solidários com o caráter silvestre de 
Campo Grande. Seu trabalho é muito importante 
para que os bebês não venham a sentir inveja do 
nosso olhar de hoje no seu futuro incerto. E eles 
adoram bichinhos e brincar na água limpinha. 
Deve ser pela pureza de espírito. 

Essa bela consciência campograndense talvez 
seja uma das boas heranças que podemos deixar 
sem arrependimento algum. Mostra, além de 
qualidade de vida, nosso Índice de Civilidade Am-
biental (ICA). PS. Se não existir oficialmente este 
tipo de índice, passa a ser cria de Campo Grande.

Este olhar em nosso espírito silvestre não 
estaria completo sem os nossos ipês, jatobás, 
mangueiras, cajueiro, paineiras, goiabeiras e 
todas as outras árvores do cerrado alto que 
compõe nosso campo grande e tem a mesma 
importância para o alimento, pouso, sombreado 
e observatório dos nossos camaradas silvestres. 
Esse olhar campograndense só se torna possível 
se deixar a pressa em casa e tomar, antes de sair, 

Desde as mais antigas civilizações, os sábios 
conservavam um ensinamento que difun-
diram como o mais importante valor para 

o ser humano: o autoconhecimento.
Atribuído a Sócrates, ele é o fundamento pri-

mordial de diversas doutrinas e escolas antigas. 
Esse ensinamento, na realidade, é um anseio 
natural e subjacente à porção mais íntima de 
cada ser. Acredito que o caminho até o autoco-
nhecimento seja a tarefa mais importante a ser 
realizada por todos os seres conscientes.

Mas como fazê-lo? E por onde começar? 
Apresento a seguir, um roteiro que aprendi 

e que pratico, deixando bem claro que essas 
práticas têm que ser confirmadas por cada 
um, pois cada pessoa abarca um universo 
individual e infinito. Não é minha intenção 
ditar regras, apenas compartilho aqui algumas 
reflexões sobre esse assunto. Cada um tem o 
seu mentor, seu próprio guru.

Todos devemos seguir nossa própria in-
tuição e sobretudo confirmá-la, porque não 
nos alimentamos quando comemos, mas sim 
quando digerimos o alimento. Cada um tem 
parte da consciência divina in potencia, e de-
pendendo da disposição, vontade e trabalho, 
pode transformá-la em atitude.

Para uma tomada de consciência, devemos 
começar pelo corpo físico, assim dividido em 
quatro partes: cabeça, tronco, membros supe-

riores e membros inferiores.
Na cabeça, o cérebro tem seus hemisférios 

esquerdo (inteligência) e direito (intuição); córtex 
frontal (criatividade) e córtex posterior (me-
mória), unidos pelo córtex central, onde tudo é 
coordenado. Na cabeça também temos quatro dos 
cinco sentidos: visão, audição, olfato e paladar. O 
único que permeia todo o corpo é o tato.

Aí começam os aparelhos: respiratório, 
circulatório, digestivo, excretor, urinário e 
genital. Cada um com sua função própria, 
mas todos interligados.

No estudo deve-se considerar a função de cada 
um, registrando, estudando, observando, para 
depois chegar ao conhecimento.

Penso que a observação atenta e acurada 
do próprio corpo vai nos permitindo o conheci-
mento de cada parte. Identifico quatro funções 
interdependentes: instintiva, motriz, intelectual e 
emocional. E absolutamente tudo está interligado, 
cada parte, órgão, célula, átomo, etc., dependem 
uns dos outros, o que torna quase impossível es-
tudar uma função sem associá-la a outra. O orga-
nismo é uma máquina extremamente sofisticada 
e complexa. As descobertas vão se sucedendo à 
medida que vão sendo identificadas.

A função instintiva age por si mesma, no 
automático. Ninguém para pra pensar, por 
exemplo, no funcionamento de seu aparelho 
circulatório ou digestivo. Tudo funciona natu-

Corretor de imóveis e advogado
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“Eu sempre registro Campo Grande, 
mesmo que não tenha nenhum trabalho, 
ninguém tenha pedido. Eu registro a 

história.” Assim, o fotógrafo Rachid Waqued 
resume sua relação com Campo Grande, que, 
hoje, completa 122 anos, e também nos leva 
à reflexão sobre a importância de registrar 
a história do município. 

Campo Grande é uma grande miscelânea 
de povos. Não foi só José Antônio Pereira 
que chegou por aqui. Ao longo dos 122 anos, 
Campo Grande recebeu de braços abertos 
povos de todas as partes do país, carregando 
consigo uma mochila de histórias e culturas. 
Foi assim com o padre pernambucano Mar-
celo Tenório, que encabeçou o processo de 
beatificação de Carlo Acutis, com o eco-
nomista Autemar Souza, com o fotógrafo 
Eduardo Cabral e tantos outros personagens 
que vamos descobrir nas próximas páginas. 

A Cidade Morena é, sim, construída por 
muitas mãos – trabalhadoras, incansáveis 
e, principalmente, apaixonadas pela Capital 
sul-mato-grossense. É formada por gente 
como o fotógrafo Marcos Vinícius Santana. 
Conhecido por fotografar as araras campo-
-grandenses, ele tenta, da sua forma, retribuir 

toda a acolhida que recebeu por aqui. Acolhi-
mento também é palavra recorrente na vida 
da benzedeira Paulina Ferreira da Costa, que, 
há 34 anos, não se nega a abrir a porta para 
quem a procura em busca de uma oração. 

Outra mulher incansável que conhe-
cemos andando pelas ruas de Campo 
Grande foi a primeira professora indígena 
de Mato Grosso do Sul, Angelina da Silva 
Vicente. Mesmo com 90 anos, ela não para 
e abriga, na própria casa, um projeto social 
na Aldeia Urbana Água Bonita.

A construção de uma história é igual à 
de um município: feita de lutas. E, por isso, 
a professora aposentada Mirella Ballatore 
Tosta, cadeirante, não deixa de lutar por 
uma Campo Grande mais acessível. Com o 
pensamento de que “se não formos atrás, 
nada vai mudar”, Rosana Anunciação saiu do 
Quilombo São João Batista para levar a luta 
pela igualdade racial para todos os campo-
-grandenses. E foi a própria luta que fez 
história na vida de Chris Regiane. Nascida em 
Cáceres (MT), foi em Campo Grande que ela 
viu a carreira deslanchar e o fruto de todas 
as lutas vir à tona: vitórias e mais vitórias. 

Poucas coisas podem representar mais 

uma vitória do que o nascimento de uma 
nova vida. Pelas mãos do médico gineco-
logista Loester Nunes, 50 mil campo-gran-
denses nasceram. Já pelo trabalho da mé-
dica Maria Auxiliadora Budib, foram outros 
cinco mil. Desde o ano passado na linha de 
frente do combate ao novo coronavírus, a 
campo-grandense relembra com ternura da 
infância e, também, a vitória que tem sido a 
vacinação, inclusive de quem veio ao mundo 
pelas suas mãos.

Pelas mãos de outra campo-grandense, a 
professora Silvana Valu, o carnaval da Capital 
ganhou novos ares. Filha de um intérprete da 
Igrejinha, escola de samba que ajudou a cons-
truir nossa história, e casada com o filho do 
compositor dos sambas-enredos da mesma 
agremiação, Silvana foi a responsável por 
reacender a chama do carnaval em muitos 
corações e levar para as ruas do Centro uma 
multidão ávida por festa e alegria. 

Por meio das mãos de Leonildo Arruda, 
hoje funcionário da Águas Guariroba e 
ex-Sanesul, centenas de famílias campo-
-grandenses foram cadastradas e, assim, 
“descobertas” manualmente no processo 
de expansão da água encanada e do esgoto. 

Quarenta e dois anos depois de ter começado 
a trajetória, ele ainda não parou. Mas tem 
uma certeza: “Campo Grande é minha casa”.

Foi nesta casa morena que o engenheiro 
e deputado estadual Paulo Corrêa nasceu. 
E, principalmente, se transformou em um 
campo-grandense imparável na busca por 
uma cidade mais desenvolvida e moderna. 

Assim como a história de Campo Grande 
não para há 122 anos e todo dia é construída 
por milhares de mãos anônimas ou mais 
conhecidas, o médico anestesiologista João 
Pereira da Rosa também não para. Bisneto 
de José Antônio Pereira, ele viu, ao longo dos 
90 anos de vida, Campo Grande ser formada. 
Das suas mãos precisas de anestesiologista, 
já nasceram três livros e a UFMS (Universi-
dade Federal de Mato Grosso do Sul). Mas 
a história continua e essas mesmas mãos 
prometem, agora, um quarto livro. 

Às nossas mãos, coube trazer à tona essas 
histórias que se cruzam com a da Cidade 
Morena – berço de alguns, moradia escolhida 
por tantos outros. Você, leitor, também é 
responsável pela construção desta história. 
Hoje e todos os outros dias. Para você, o que 
Campo Grande representa?

A cidade construída por muitas mãos

ralmente sem necessidade de comando.
A função motriz é que dá curso ao movimento, 

que comanda nossos músculos, ossos, nervos, 
membros e toda a atividade motora, propria-
mente dita. É ela que nos faz flanar pelo mundo. 

A função intelectual é o nosso raciocínio ló-
gico, cognitivo, que diz respeito à nossa lucidez 
e percepção em relação ao que nos cerca.

Somos corpo, mente e espírito. Depois do es-
tudo da parte física, chega-se ao conhecimento 
intelectual.  A mente compreende o intelecto, 
ativa o pensamento e raciocina por comparação. 

A função emocional se refere ao sentimento, 
que pode ser agradável ou desagradável. Ele gere 
a influência e o impacto dos acontecimentos que 
chegam até nós. Precisamos estar presentes para 
não nos deixar influenciar negativamente pelo 
que acontece no exterior e devemos trabalhar 
para reagir conscientemente. A toda ação cor-
responde uma reação. E o sentimento é o modo 
como reagimos ao que nos acontece.

Quando a consciência de quem somos chega 
ao espírito, passamos a ter a compreensão do 
todo. O espírito é pura energia, e essa energia se 
distribui nos sete chacras que temos em nosso 
corpo físico. Por meio do autoconhecimento, 
percebemos que somos seres únicos, originais, e 
a individualidade que nos define não comporta a 
comparação. Não existe ninguém igual ao outro. 

Há uma tendência em estabelecer compa-
ração para nos considerarmos melhor ou pior 
do que o outro. Mas essa concepção é falsa. 
Não carece de fundamento. O entendimento de 
que somos seres únicos implica em libertação e 

um desapego silvestre. Neste mês do nosso ani-
versário minha praça favorita, a Praça das Águas, 
àquela em frente ao shopping Campo Grande, da 
cachoeirinha e dos prédios que escondem uma 
mina d’água que deságua no Segredo ganhou 
de presente mil mudas de novas árvores. Muitas 
frutíferas para a alegria do caráter silvestre 
campo-grandense e de todos os amigos semi 
selvagens que certamente se mudaram de mala e 
cuia para lá. Afinal, um lugar quase selvagem no 
meio mais urbanoide da cidade é quase surreal 
nesses tempos de queimadas mundo afora.

responsabilidade.
 A finalidade intrínseca do ser humano é o au-

toconhecimento. Porque dele decorrem os meios 
que irão nos possibilitar a libertação, a evolução 
e a caminhada de volta ao nosso Pai Altíssimo.

É nessa caminhada, individual e solitária – 
embora nossa jornada seja coletiva –, que o ser 
humano vai buscar sua reintegração ao TODO.

Assim foram sendo criados meios e me-
canismos para orientar essa busca: religiões, 
igrejas, associações, mitos e nações.

Mas não há necessidade disso.
O caminho é solitário. E muito enriquecedor. 
Vamos trilhá-lo? É um desafio que cada um 

terá de enfrentar um dia.
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Nos 122 anos, vereadores afirmam que Campo Grande é apaixonante e em pleno desenvolvimento

Dos 29 parlamentares, 14 
chegaram de fora à Capital, 
onde construíram história 

Aprovada na Alems, redução do ICMS 
na energia elétrica segue à sanção

Legislativo municipal de 
Campo Grande conta 
com 29 vereadores 
eleitos em 2020

Cayo Cruz
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Andrea Cruz

No dia em que Campo Grande 
completa 122 anos, os 29 vere-
adores da Câmara parabeni-
zaram a cidade e demonstram 
que a evolução rápida e o de-
senvolvimento das regiões são 
motivos que tornam a cidade 
apaixonante. Entre eles, o total 
de 14 parlamentares não é na-
tural da Cidade Morena, mas 
eles contam como a Cidade Mo-
rena marcou suas histórias até 
a conquista do mandato.

O presidente da Casa de Leis, 
vereador Carlos Augusto Borges 
(PSB), nasceu em Pedro Gomes, 
mas desde os anos de 1980 
mora em Campo Grande. “Fico 
imensamente feliz em ver o Nova 
Lima e região dispondo de me-
lhor infraestrutura, assim como 
toda a Capital, proporcionando 
mais qualidade de vida para 
nossa população. Sei que com 
a força do trabalho, seriedade 
e harmonia vamos continuar 
avançando sempre!”

Willian Maksoud (PTB) é 
campo-grandense de família tra-
dicional. “Desde pequeno percorri 
os bairros na companhia de meu 
pai, quando vereador e advo-
gado, William Maksoud Filho, que 
assim como meu avô, o médico e 
vereador Dr. William Maksoud, 
visitava todas as comunidades, 
muito presente principalmente 
nas Moreninhas, Aero Rancho, 
Nova Lima e outros bairros.”

O vereador Betinho (Repu-
blicanos) é natural da cidade de 
Altônia, no Paraná, e chegou aos 
5 anos de idade a Campo Grande. 
Da região norte, afirma que uma 
das realizações foi acompanhar 
o  desenvolvimento do bairro 

Nova Lima e região com a che-
gada do asfalto. “Nossa Capital 
ainda precisa de melhorias, e 
uma delas será a implantação de 
assistentes sociais e psicólogos 
nas escolas municipais.”

O vereador Clodoilson 
Pires (Podemos) é natural de 
Aquidauana e reside na Ca-
pital desde o fim dos anos 80. 
“Nos últimos seis anos moro 
e acompanho de perto o de-
senvolvimento do grande Ti-
radentes, mais precisamente 
da Lagoa Itatiaia, um grande 
atrativo turístico que pode 
se tornar um polo de cultura 
e lazer em nossa Cidade. 
É um privilégio morar em 
Campo Grande, uma cidade 
que abraçou todos os povos”, 
disse. 

A campo-gransense Camila 
Jara (PT), única mulher na 
Câmara. afirma que mora até 
hoje no bairro Nossa Senhora 
das Graças. “Quando a gente 
anda por Campo Grande vemos 
uma cidade bonita, estruturada, 
que se desenvolveu de forma 
planejada, ordenada. O que não 
ocorre com outras capitais do 
Brasil. Entretanto quando a 
gente vai pros bairros, a falta 
de investimento fica muito clara. 
Então a gente tem uma Capital 
extremamente desigual.”

Otávio Trad (PSD) também 
é natural de Campo Grande e 
cresceu na região central da 
cidade, na Rua José Antônio 
Pereira, passando muito tempo 
da infância na casa dos avós 
maternos, na Rua Arthur Jorge, 
e dos avós paternos, na Rua 13 
de Maio. “A paixão pela cidade 
de Campo Grande é tanta que 
estudei, me formei e casei com 

uma campo-grandense. Como 
qualquer cidade precisamos 
melhoras em vários aspectos e 
por isso decidi entrar na vida pú-
blica com objetivo de melhorar 
a vida de meus conterrâneos.”

O vereador Victor Rocha
(PP) também é campo-gran-
dense e morou na Vila Sargento 
Amaral em frente do Horto Flo-
restal, Centro e Vila Jacy. Ele diz 
que foi marcante a canalização 
de córregos, retirada de trilhos 
do Centro e avenidas de ligação 
rápida aos bairros. Ele destaca 
que o recapeamento recente 
de diversas vias ao invés de 
tapa-buracos é excelente. “São 
coisas que estão acontecendo 
e poder participar ativamente 
disso me deixa muito feliz.”

Professor André Luís (Rede) 
é de Uberlândia e veio para 
Campo grande em 1991, onde 
assumiu cargo de professor da 
UFMS. Assim como os outros 
parlamentares, ele deseja contri-
buir para melhorias na Capital. 

O Professor Riverton (DEM) 
conta que a mãe biológica, em um 
ato de amor, deu-o em adoção a 
um casal campo-grandense. Ele 
cita três regiões da Capital que 
foram marcantes: Vila Sobrinho, 
Mata do Jacinto e Tiradentes. 
“Sempre gostei muito de futebol 
e por consequência, conheci 
todos os campinhos das três 
regiões e tive a oportunidade 
de fazer grandes amigos, que 
permanecem até hoje.”

Tiago Vargas (PSD) é nascido 
e criado na Cidade Morena e viveu 
por anos no Jardim Los Angeles. 
“Sou filho, com muito orgulho, 
da eterna dona Mercedes, em-
pregada doméstica, que sempre 
esteve ao meu lado em todos os 

passos de minha vida. Infeliz-
mente, este ano, a COVID-19 a 
tirou de perto de mim. Estudei 
nas escolas públicas do bairro e, 
lá cresci, fiz amigos verdadeiros e 
que estão ao meu lado.”

Valdir Gomes (PSD) veio de 
Sidrolândia para a Capital, onde 
trabalhou por 35 anos na Se-
madur e fez parte do projeto 
de arborização da cidade e do 
Habite-se de construção. “O que 
me fez apaixonar por aqui foram 
as oportunidades de estudar e 
trabalhar. Temos de melhorar 
o transporte e equipar as Upas 
para um melhor atendimento aos 
usuários. Minha maior paixão é 
valorizar a terceira idade.”

Ronilço Guerreiro (Po-
demos) também é campo-
-grandense e mora no Jardim 
Oracília desde jovem, onde viu 
a região crescer. “Hoje o bairro 
é chamado Jardim Seminário, 
mas participamos da luta pelo 
crescimento da região, como 
a retirada do lixão; asfalto da 
Avenida Tamandaré, etc. Sou 
bairrista, amo essa cidade mo-
rena. Campo Grande pulsa no 
nosso coração.”

Zé da Farmácia (Podemos) é 
natural de Vicentina e veio para 
a Cidade Morena em 1988 nas 
Moreninhas. “Era um bairro sem 
estrutura e violento. Moro até hoje 
aqui e vi um grande progresso 
e transformação. O que fez me 
apaixonar por Campo Grande foi 
a hospitalidade e o povo afetivo.”

Beto Avelar (PDS) é nascido 
em Campo Grande e foi criado em 
um período da infância no bairro 
Ipanema, região que sequer tinha 
asfalto na época. “Toda a região 
evoluiu muito. Tanto que eu moro 
no bairro Santo Antônio que é 

próximo. O campo-grandense é 
apaixonado pela cidade e o de-
safio é o resgate desse amor.”

O vereador Dr. Loester 
Nunes (MDB) cita que nasceu 
em Nioaque e chegou à Capital 
com 17 anos, onde se profissio-
nalizou como médico e formou 
família. “Devo a Campo Grande 
o que sou hoje. Vi a cidade 
crescer. Minha esposa e filha são 
campo-grandenses.”

Gilmar da Cruz (Republi-
canos) é de Poá-SP e está na 
cidade há 12 anos. “Escolhi esta 
cidade para viver. Assim que che-
guei logo me apaixonei por essa 
cidade maravilhosa. O que me 
chamou atenção foi que encon-
trei um povo maravilhoso, cidade 
arborizada e segurança. Pretendo 
ficar aqui por toda a vida.”

Marcos Tabosa (PDT) é na-
tural da Capital e já morou em 
diversos bairros. “O que falta 
para a cidade são gestores com-
prometidos com a população. 
Precisamos melhorar a saúde, 
a falta de insumos, infraestru-
tura. Campo Grande merece 
gestão de responsabilidade e 
amor de verdade.”

O vereador Júnior Coringa
(PSD) é de Fátima do Sul e 
veio residir no bairro das Mo-
reninhas em 1983. “Somos em 
dez irmãos e chegamos a um 
bairro que não tinha transporte 
coletivo. Hoje, a gente vê como 
evoluiu o bairro com UPA, várias 
escolas e vamos ter uma facul-
dade. É enorme a evolução.”

Juari Lopes (PSDB) nasceu 
em Juscimeira-MT e chegou à Ca-
pital ainda criança, onde morou 
em bairros da região do Segredo, 
como Vila Nasser e Parque dos 
Laranjais, onde reside até hoje. 

“Sempre atuei na região e dei 
aula por 15 anos na Escola 26 
de Agosto. Amo o povo daqui. A 
cidade é linda. Só precisamos 
melhorar a mobilidade urbana e 
investir mais em educação.”

Delei Pinheiro (PSD) é 
nascido em Vicentina e iniciou 
sua vida profissional em 1981, 
quando com apenas 13 anos teve 
seu primeiro emprego, como 
varredor de ruas. Delei ficou co-
nhecido ao trabalhar no setor de 
habitação e assuntos fundiários. 

Jamal Salém (MDB) é 
campo-grandense e passou a in-
fância em residência aos fundos 
da Casa Palestina, na Avenida 
Calógeras. Ele foi enviado à 
Palestina por oito anos para 
aprender a língua e estudar. 
Ao retornar à Cidade Morena, 
Jamal se formou médico e se es-
pecializou em urologia. “Eu amo 
Campo Grande e quero ver esta 
cidade desenvolver ainda mais. 
Estou no quinto mandato e ao 
longo dos anos recebi diversas 
propostas profissionais para o 
Rio de Janeiro, mas sempre 
recusei, pelo amor à cidade.”

Ayrton Araújo (PT) é nascido 
e criado no bairro Santo Antônio, 
em Campo Grande. “Temos a 
Praça do Papa, onde tivemos 
visita de João Paulo II. Hoje moro 
no Jardim das Perdizes, bairro 
que está se desenvolvendo. É 
uma honra ser de família hu-
milde e morar nesta cidade.”

Os vereadores Silvio Pitu 
(DEM), Papy (SD), João Rocha 
(PSDB) e Ademir Santana 
(PSDB) são naturais de Campo 
Grande. Eduardo Miranda (Pa-
triota) nasceu em Terenos e o 
Coronel Alírio Villasanti (PSL), 
em Porto Murtinho. 

Os deputados da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do 
Sul aprovaram ontem (25), du-
rante a sessão plenária, em se-
gunda discussão o Projeto de Lei 
238/2021, que reduz temporaria-
mente o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços), cobrado 
nas faturas de luz nos períodos 
em que estiver em vigência a 

bandeira vermelha.
O projeto do Poder Executivo 

beneficia o setor produtivo e in-
dustrial, e segundo o governador 
Reinaldo Azambuja, o consu-
midor comum, como donas de 
casa, deve ser beneficiado in-
diretamente com a redução no 
setor produtivo. 

O deputado e presidente da 
Alems, Paulo Corrêa (PSDB), 

também votou favoravelmente 
ao projeto que zera o ICMS na 
bandeira vermelha, no Estado. 
“Agradeço ao presidente de 
Comissão de Finanças e Orça-
mento, e a todos os membros de 
comissões que possibilitaram a 
votação em; é um projeto de 
autoria do Poder Executivo, a 
pedido dos 24 deputados desta 
Casa de Leis”, ressaltou. (AC)

Natural

Deputado Dagoberto recepciona 
Carlos Lupi para abrir Frente 
Trabalhista ‘Agora é Ciro’ 

Deputado federal 
Dagoberto Nogueira 
comenta que PDT busca 
chapa de deputados

O presidente regional do 
PDT (Partido Democrático 
Trabalhista), deputado fe-
deral Dagoberto Nogueira 
(PDT), recebe hoje (26) o 
presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, que desembarca 
em Campo Grande para cum-
prir diversas agendas, entre 
elas filiações de novos mili-
tantes, lançamento da Frente 
Trabalhista “Agora é Ciro” e 
reunião com sindicalistas. 

“O Ciro Gomes não podia 
vir por conta da agenda e eu 
fiz um apelo para o presidente 
Lupi para que viesse conversar 
com as lideranças. Em três 
momentos dessa visita dele 
vamos receber as pessoas do 
interior, receber sindicalistas 
de Campo Grande e na sexta-
-feira vamos fazer filiações de 
vice-prefeitos, vereadores e 
várias lideranças.” 

Dagoberto afirma que 
o PDT não terá candidato 
próprio a governo. A chapa 
de deputado estadual está 
quase pronta e o partido 
tenta montar a de deputado 
federal. “Não teremos can-
didato majoritário. A ideia é 
essa. Por enquanto, a prio-
ridade é eleger deputados 
estadual e federal.”

Segundo o deputado Dago-
berto, o momento é de deixar 
claro que o partido vai fazer 
uma grande mobilização 

pela candidatura do Ciro 
Gomes no Estado. Carlos 
Lupi fica em Campo Grande 
até amanhã (27), quando se 
reúne com sindicalistas e 
ativistas dos movimentos so-
ciais para debater questões 
como a PEC 32 (reforma ad-
ministrativa) e o momento 
de retirada de direitos sig-
nificativos da classe traba-
lhadora brasileira.  

De acordo com Carlos 

Lupi, o momento é de vi-
sitar os estados brasileiros 
e fortalecer as bandeiras 
pedetistas. 

“É muito bom visitar 
Mato Grosso do Sul, local 
que possui mandatos repre-
sentativos do nosso partido 
e contribuir com o forta-
lecimento da organização 
de 2022 no Estado. Tenho 
certeza de que faremos uma 
grande agenda”, disse. (AC)
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 Alessandra Munduruku, da federação dos povos indígenas do Pará, 
sobre o julgamento no STF do marco temporal para terras indígenas

Os ministros estudaram a Constituição 
e as leis. Será que eles vão atender só 
as leis do agronegócio e da grilagem?

Tava sumido
Em meio à crise de popularidade do governo Jair Bolsonaro, 

o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, recebeu 
o Fórum das Centrais Sindicais nesta terça-feira (24), em 
Brasília. Segundo as lideranças das centrais, o convite partiu 
de Lorenzoni, que manifestou interesse em abrir um canal de 
diálogo para ouvir as demandas do grupo. As centrais afirmam 
que esse foi o primeiro encontro institucional de fato com a 
administração federal desde a chegada de Bolsonaro.

Um de vocês
 Compareceram representantes de CUT, Força Sindical, 

UGT, CTB e Nova Central. Eles disseram que Lorenzoni afirmou 
que o encontro seria o primeiro de muitos e quis lembrar 
do passado em comum –ele foi presidente do sindicato dos 
veterinários no Rio Grande do Sul.

Crise 
A busca de aproximação acontece no momento em que 

Bolsonaro é pressionado pela CPI da Covid, pela relação 
tensa com outros Poderes e por protestos que pedem seu 
impeachment, dos quais participam as próprias centrais.

Papo 
 É uma abertura de diálogo em momento difícil do país”, diz 

João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força. 
Ricardo Patah, da UGT, criticou a minirreforma trabalhista 
embutida na MP 1045 e falou em volta da escravidão. Onyx 
divergiu e falou em criação de empregos.

Pode 
O ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretária-Geral da 

Presidência) e o diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, 
foram intimados pela Polícia Federal para prestar depoimento 
no inquérito das fake news. Os dois serão ouvidos na 
investigação que mira Bolsonaro e a live de 29 de julho em que 
ele atacou sem provas as urnas eletrônicas.

...falar
A PF também intimou o militar da reserva Eduardo Gomes 

da Silva, que apresentou a transmissão ao vivo.

Off 
A decisão tomada pelo Conselho Pleno da OAB nesta terça 

(24) de aprovar a realização de eleições on-line somente em DF, 
SC, PR, RS e MA, estados que haviam feito requerimento para a 
modalidade, aborreceu parcela dos advogados da seccional de 
SP.

Pra trás 
Leonardo Sica, pré-candidato à presidência da OAB-SP, 

lamentou que o estado tenha ficado de fora. “A democracia 
interna da OAB não condiz mais com a história da 
entidade. Perdemos a oportunidade de recuperar nossa 
representatividade”, disse.

Turbo
A gestão João Doria (PSDB) remanejou R$ 50 milhões da 

secretaria de Educação para ações de publicidade institucional 
da pasta. Os valores estavam vinculados ao auxílio transporte 
e a programas de desenvolvimento dos ensinos fundamental 
e médio. Em 2020 e 2021, o valor previsto para publicidade 
institucional na educação foi de R$ 19,1 milhões.

Prioridades 
O deputado Paulo Fiorilo (PT) enviou um pedido de 

informações ao governo. “Esse recurso não poderia ser melhor 
aproveitado em outras ações da pasta? Daria para ampliar o 
novo programa de auxílio contra a evasão escolar para mais 50 
mil alunos ao ano”, afirma o parlamentar.

Utilidade 
Em nota, o governo de SP diz que os recursos serão usados 

em campanha para incentivar os alunos a evitar a evasão 
escolar e ajudar na readaptação da rotina.

Pare 
O desembargador Aroldo Viotti, do Tribunal de Justiça de 

SP, acatou pedido de Guilherme Boulos (PSOL-SP) e concedeu 
liminar para suspender a contratação pela Prefeitura de SP de 
consultoria para revisão do Plano Diretor Estratégico. O líder 
do MTST apontou ausência de licitação e a necessidade de 
participação popular para debater o contrato.

Tem base 
 A Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de 

Engenharia havia sido contratada por R$ 3,5 milhões. Em nota, 
a prefeitura afirma que a dispensa de licitação se baseou em lei 
federal.

Em público 
 Antes de submeter o projeto de lei das antenas à segunda 

votação, o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite 
(DEM-SP), quer compromisso público das empresas de 
telecomunicações de que não vão judicializar trecho que 
determina que regiões periféricas e locais próximos a escolas e 
unidades de saúde sejam priorizados. 

Código Eleitoral

Sucessão na advocacia

Comemoração

Proposta barra 
candidatura 
do ex-ministro 
Sérgio Moro a 
presidente

Para disputar eleições, militares e 
juízes terão quarentena de 5 anos

Mansour trabalha 
por derrota na OAB a 
sucessor de Santa Cruz

Divulgação/OAB

Antonio Cruz/Agência Brasil

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Folhapress

Relatora do novo Código 
Eleitoral, a deputada Marga-
rete Coelho (PP-PI) apresentou 
na manhã dessa quarta-feira 
(25) parecer que inclui uma 
quarentena de cinco anos 
para militares, policiais, ju-
ízes e promotores que qui-
serem disputar eleições.

A medida pode inviabilizar 
eventuais pretensões políticas 
de agentes de segurança e mili-
tares que buscam surfar na onda 
do bolsonarismo, como o general 
da ativa Eduardo Pazuello (pré-
-candidato ao governo do Rio de 
Janeiro) e o coronel da PM de 
São Paulo que participou da con-
vocação dos atos pró-governo 
para 7 de setembro.

O dispositivo foi demanda 
de partidos de centro, em es-

O presidente da OAB/MS 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Mato Grosso 
do Sul), Mansour Elias Kar-
mouche, afirma que vai con-
correr à eleição para o cargo de 
conselheiro federal da Ordem, 
a fim de votar contra a chapa 
sucessora do atual presidente 
Felipe Santa Cruz. A intenção 
é mobilizar o máximo de con-
selheiros para tirar a chapa 
arranjada por Santa Cruz. 

Pelo estatuto da OAB, cada 
estado da Federação tem direito 
a escolher uma delegação com 
três conselheiros titulares, três 
conselheiros suplentes e um 
presidente. O total de titulares 
no país soma 81 conselheiros. 
Eles são escolhidos pelas sec-
cionais ainda este ano e em 31 

de janeiro de 2022 votam para 
escolher quem vai presidir a 
direção nacional.

Mato Grosso do Sul, Bahia, 
Minas Gerais e Paraná são os 
únicos estados que já anun-
ciaram não dar apoio ao ad-
vogado Beto Simonetti, conse-
lheiro federal pelo Amazonas. 
“Nós defendemos eleições di-
retas e não indiretas como acon-
tece atualmente. Hoje, os presi-
dentes são barrigas de aluguel. 
O presidente das seccionais não 
votam e nem os suplentes, quem 
tem direito a voto são os con-
selheiros federais titulares de 
cada estado, ou seja, três pes-
soas. E ainda por cima, são os 
conselheiros escolhidos para a 
próxima gestão e não os atuais. 
Então, eu vou concorrer para 

O presidente Jair Bolso-
naro participou ontem (25) de 
cerimônia do Dia do Soldado, 
no Quartel-General do Exér-
cito, em Brasília.

No evento, o comandante do 
Exército, Paulo Sérgio Nogueira 
de Oliveira, disse que a cele-
bração é forma de reafirmar “o 
compromisso com os valores 
mais nobres da pátria com a 
sociedade brasileira em seus 
anseios de tranquilidade, estabi-
lidade e desenvolvimento”.

Em meio a uma crise ins-
titucional patrocinada por 
Bolsonaro, a declaração do 
general foi feita na leitura da 
Ordem do Dia do Soldado. Bol-
sonaro não discursou.

Com o 7 de setembro esva-
ziado para as Forças Armadas, 
sem desfiles, a comemoração do 
Dia do Exército nessa quarta-
-feira teve clima similar ao da co-

memoração da independência. 
Participaram do desfile 1.641 
militares e 90 viaturas de dife-
rentes divisões do Exército.

Após o evento, Bolsonaro tirou 
fotos e cumprimentou apoia-
dores. O presidente também 
acompanhou saltos de para-
quedistas. O general Oliveira 
também afirmou que o Exército 
se mantém sempre pronto a cum-
prir a missão “delegada pelos 
brasileiros na Carta Magna”.

“A defesa da pátria e a ga-
rantia dos poderes constitucio-
nais, da lei e da ordem são, 
portanto, o farol que orienta o 
contínuo preparo e o emprego 
da Força Terrestre”, disse o ge-
neral, que se referiu a Bolsonaro 
como “comandante supremo 
das Forças Armadas”.

Interlocutores do coman-
dante do Exército afirmaram 
durante a semana que ele daria 

pecial do PSDB, do governador 
de São Paulo, João Doria, e 
do PSD, de Gilberto Kassab, 
segundo pessoas que parti-
ciparam das negociações da 
emenda, de autoria da depu-
tada Soraya Santos (PL-RJ).

Se sancionado até o início 

de outubro, o projeto poderia 
afetar também as ambições po-
líticas do ex-juiz Sérgio Moro 
e do procurador da República 
Deltan Dallagnol, ex-chefe da 
força-tarefa da Lava Jato.

O dispositivo foi inserido 
quando o texto estava sendo 

A proposta em tramitação 
no Congresso frustra 

possível candidatura de 
Sérgio Moro

recados supostamente em tom 
conciliatório durante o evento.

Bolsonaro acompanhou a ce-
rimônia ao lado do presidente da 
Guiné Bissau, general Umaro 
Sissoco Embaló, um admirador 
declarado do brasileiro. A comi-
tiva de Embaló chegou na terça-
-feira (24) em avião da FAB, en-
viado pelo Governo Bolsonaro.

As Forças Armadas estão 
no centro da crise institucional 

entre os Poderes no Governo 
Bolsonaro. O presidente tem 
feito declarações e sugerido 
que as eleições de 2022 podem 
não ocorrer, caso seja man-
tido o sistema de votação com  
urnas eletrônicas. Bolsonaro 
promoveu no dia 10 um desfile 
de tanques em frente do Pa-
lácio do Planalto horas antes 
de a Câmara rejeitar o voto 
impresso. (Folhapress)

General Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira 
durante discurso no 
Dia do Soldado

finalizado e se insere em um con-
texto de tentativa do presidente 
Jair Bolsonaro de atrair o apoio 
das forças de segurança.

Na segunda-feira (23), Doria 
afastou o coronel da Polícia Mi-
litar que fez uma convocação 
para os atos bolsonaristas do 7 
de setembro, além de ter criti-
cado o tucano, outros políticos 
e o Supremo Tribunal Federal.

As críticas do coronel consti-
tuem um degrau acima na perce-
bida bolsonarização das forças 
policiais do país. Isso porque 
envolvem um oficial da ativa, 
com cargo de comando e na PM 
do estado mais populoso.

O texto protocolado afirma 
que são inelegíveis, para qual-
quer cargo, os servidores inte-
grantes das guardas municipais, 
das Polícias Federal, Rodoviária 
Federal e Ferroviária Federal, 
bem como os das Polícias Civis 
que não tenham se afastado 
definitivamente de seus cargos 
e funções até cinco anos ante-
riores ao pleito.

A mesma restrição vale para 
magistrados ou membros do Mi-
nistério Público que não tenham 
se afastado definitivamente de 
seus cargos e funções até cinco 
anos anteriores ao pleito.

Comandante do Exército discursa diante de 
Bolsonaro e fala em anseio por estabilidade

tentar mudar esse sistema”, 
explica o presidente da OAB/MS, 
Mansour Karmouche.

O atual vice-presidente da 
OAB, Luiz Viana Queiroz, que 
é o principal defensor de Jair 
Bolsonaro (sem partido) na enti-
dade, até tenta formar chapa para 
concorrer, mas, mesmo com apoio 
dos quatro estados contra Santa 
Cruz, não poderá concorrer, já que 
o mínimo exigido são seis estados 
para formar chapa.

De MS, Karmouche diz que 
sempre foi contra a postura do 
presidente Felipe Santa Cruz. 
Ele cita que houve a partidari-
zação da entidade com fins po-
lítico-eleitorais do presidente e 
que a entidade passou a perder 
credibilidade pelo fato de ser 
parcial em diversos assuntos.

“Sou contra esse sistema que 
se instalou na OAB e que infe-
lizmente, por falta de coragem 
do Conselho Federal, que não 
colocou em pauta a questão das 
eleições diretas, terá mais uma 
escolha dessa forma. Sou contra 
a gestão do Felipe e sempre 
deixei isso bem claro. Vou lutar 
de todas as formas possíveis 
para mudar a maneira de es-
colha dos presidentes.”

O registro de chapas para 
concorrer à presidência da OAB 
começou em 31 de julho e ter-
mina dia 31 de dezembro. As 
eleições dos conselheiros das 
unidades federativas ocorrem 
sempre na segunda quinzena 
de novembro do último ano do 
mandato da chapa atual, isto é, 
no último ano do triênio. 

Presidente da OAB/MS, 
Mansour Karmouche 
vai disputar cargo de 
conselheiro federal



Capital pode começar a 
aplicar a vacina ainda 
nesta quinta-feira, no 
aniversário da cidade 

  
Campo Grande-MS | Quinta-feira, 26 de agosto de 2021

A5

CIDADES
Imunização

No restante do país, vacinação só iniciará a 
partir da segunda quinzena de setembro

MS deve começar 
a aplicar a 3ª dose 
contra COVID em 
idosos nesta semana

Clayton Neves

A aplicação da terceira dose 
da vacina contra a COVID-19 em 
idosos vai começar nesta semana 
em Mato Grosso do Sul. Segundo 
divulgado pela SES (Secretaria 
de Estado de Saúde), o governo se 
prepara para abrir a revacinação 
de pessoas com 80 anos ou mais 
depois de receber nova remessa 
de doses, prevista para chegar a 
Campo Grande nesta quinta-feira 
(26). Caso haja tempo hábil para 
distribuição, a Capital dará início 
ao processo ainda no dia do ani-
versário de 122 anos da cidade. 

A decisão foi possível porque, 
nessa quarta-feira (25), o Mi-
nistério da Saúde autorizou 
a terceira dose para pessoas 
acima dos 70 anos a partir da 
segunda quinzena de setembro, 
no entanto, segundo o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo Re-
sende, Mato Grosso do Sul tem 
condições de se antecipar à data 
porque é o Estado mais avançado 
no processo de imunização. “Em 
todos os municípios terminamos 
o público acima de 18 anos e 
já estamos vacinando adoles-
centes”, justifica.

De acordo com Resende, a 

SES está construindo resolução 
para que todos os idosos a partir 
de 60 anos recebam o reforço. 
Pelo cronograma, começa a re-
ceber as doses o público com 
80 anos ou mais e que tenha 
recebido a segunda dose dentro 
do prazo de seis meses, ou seja, 
até o dia 31 de março. “Podemos, 
inclusive, antecipar em três dias 
para ser o primeiro estado do 
país a começar a imunização 
dessa faixa etária e assim, pre-
servar vidas”, completa. Depois 
dos idosos, o secretário afirma 
que profissionais de saúde en-
trarão na lista de prioridades do 
governo estadual.

A revacinação dos idosos 
atende necessidade já compro-
vada por estudos e análises de 
especialistas sobre a capacidade 
de resposta ao vírus. “Temos 
estudos demonstrando que, a 
partir do sexto mês, idosos que 
tomaram as duas doses da va-
cinas perdem parte da imuni-
dade, que decai muito. Quanto 
mais idoso, maior é a diminuição 
da capacidade adquirida para 
enfrentar o vírus. Por isso preci-
samos melhorar a capacidade de 
reação dessas pessoas”, finaliza 
Geraldo Resende.

Com a vacinação contra 
a COVID-19 avançada e os 
números da pandemia sob 
controle, a Secretaria de 
Estado de Saúde se pre-
para para a retomada das 
cirurgias eletivas em todo o 
Estado. De acordo com o se-

cretário estadual, Geraldo 
Resende, o “Projeto Opera 
MS” será integrado à Cara-
vana da Saúde. “Essa reto-
mada está em discussão. 
Vamos fazer as cirurgias 
das principais especiali-
dades”, explica.

Além disso, Geraldo an-
tecipa que também será 
posto em prática o “Pro-
jeto Examina MS”, também 
na Caravana da Saúde. 
“Esse projeto vai atender 
os exames mais solicitados 
e represados, desde res-

sonância magnética, até 
os invasivos, como endos-
copia, broncoscopia e colo-
noscopia, para dar a cada 
cidadão acesso a proce-
dimentos que infelizmente 
ficaram represados com a 
pandemia”, finaliza.

Retomada de cirurgias eletivas

O Comitê Gestor do 
Prosseguir (Programa 
de Saúde e Segurança 
da Economia) divulgou 
o novo bandeiramento 
dos 79 municípios de 

Mato Grosso do Sul. Na 
nova classificação, 19 
municípios ficaram com a 
bandeira vermelha, entre 
eles Campo Grande, que 
permanece com grau alto 

para contaminação, 39 na 
laranja, e 21 na amarela 
e nenhuma cidade na 
bandeira verde nem na 
bandeira cinza (grau 
extremo). Comparando 

com a semana anterior, os 
resultados indicam que 41 
municípios permanecem 
na mesma bandeira, 
23 progrediram e 15 
regrediram.

Novo Prosseguir indica que 23 municípios progrediram na classificação de risco
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Meio ambiente

Concessionárias afirmam que manutenção é realizada de forma periódica

Má conservação de 
margens de rodovias 
pode ajudar na 
propagação de incêndios

Reinaldo chama de terrorista e promete até 
cadeia para quem provocar tais crimes em MS

CONFIRA NESTA QUINTA-FEIRA (26)

Fonte:   Reportagem

ÓRGÃOS 26/8

(ATÉ 12H)
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ABRE FECHA

Rafael Ribeiro e Clayton Neves 

Com mais de 4 mil casos 
de incêndios florestais regis-
trados pelos bombeiros em 
Mato Grosso do Sul neste ano, 
setores importantes do agro-
negócio no Estado apontaram 
que a má conservação das 
margens das rodovias pode 
colaborar para a situação, que 
já é pior que no ano passado.

Isso porque, na avaliação 
de alguns, as áreas que com-
preendem as laterais das 
rodovias não estão sendo 
roçadas adequadamente. E, 
com o tempo seco, acabam se 
tornando pontos inflamáveis 
para ações humanas, como as 
bitucas de cigarro arremes-
sadas por motoristas.

“Pouco adianta os pro-
prietários fazerem aceiro da 
cerca pra dentro se o DNIT 
não fizer sua parte. Florestas 
de eucalipto as margens das 
estradas correm perigo”, 
disse por meio de suas redes 
sociais Chico Maia, ex-pre-

feito de Bela Vista e Caracol.
As cenas ocasionadas por 

esse tipo de incêndio já são 
visíveis no Estado. Na última 
segunda-feira (23), equipes dos 
bombeiros tiveram de enfrentar 
rodovia tomada pelo fogo para 
chegar ao local onde iniciaram 
o combate do incêndio que de-
vastou lavouras de cana e áreas 
com palhas de milho nos arre-
dores da Usina São Fernando, 
em Dourados. Ontem (25), foi 
a vez de as chamas consu-
mirem uma grande quantidade 
de área verde às margens da 
BR-060, entre Campo Grande e 
Sidrolândia.

Maia disse que buscou mo-
bilizar ações em prol de uma 
melhor condição das margens 
das rodovias. Acionou sindi-
catos rurais e o Ministério 
Público Federal, com o objetivo 
de pedir providências ao DNIT 
(Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes).

“As margens das rodovias 
são áreas que realmente pre-
cisam de uma atenção maior 

e especial”, disse André Luiz 
Meleiro Porto, professor de 
Engenharia Ambiental da 
Universidade de São Paulo. 
“Em tempo seco, como este, é 
necessário tem manutenção 
constante.”

Por meio de nota, o DNIT se 
limitou a dizer que “a malha ro-
doviária sob responsabilidade 
desta autarquia se encontra 
coberta por contratos de ma-
nutenção que, em seu escopo, 
preveem a roçada constante 
da vegetação”. A autarquia 
federal, de responsabilidade 
da gestão Jair Bolsonaro (sem 
partido), não revelou detalhes 
dos contratos para realização 
do serviço nas vias de MS.

Também por nota, a CCR 
MSVia, concessionária res-
ponsável pela BR-163, in-
formou que “os serviços de 
conservação e roçada ao 
longo dos 845,4 quilômetros 
de extensão da rodovia são 
feitos diariamente”.

 “As execuções dos ser-
viços atendem às exigências 

da frente de conservação, des-
critas no Programa de Explo-
ração da Rodovia, que contem-
plam atividades de roçada com 
os seguintes parâmetros: au-
sência de vegetação rasteira 
com comprimento superior a 
30 cm em trechos homogêneos, 
numa largura de, no mínimo, 4 
metros da faixa de domínio da 
rodovia, no bordo interno das 
curvas, o que assegura visibi-
lidade adequada”, diz a nota.

Além disso, a concessio-
nária reforça: “É realizado 
periodicamente o aceiro – 
prevenção com execução de 
remoção total de vegetação 
em faixa longitudinal – junto 
às cercas da área de domínio, 
com largura mínima de 3 me-
tros, evitando que incêndios 
em propriedades lindeiras 
atinjam a vegetação ao lado 
da rodovia”.

Procurada, a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura, res-
ponsável pelas vias estaduais, 
não respondeu até a conclusão 
desta reportagem.

Rafael Ribeiro

Uma diligência liderada 
pela ministra da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos, Damares Alves, com 
diversas pastas e autarquias 
federais, será realizada hoje 
(26) nas aldeias indígenas de 
Dourados para averiguar a 
situação de miséria e vulnera-
bilidade à qual estão expostos 
os índios da cidade.

O grupo focará sua visita 
principalmente na Aldeia 
Bororó, local onde morava a 
menina Raíssa da Silva Ca-
breira, 11 anos, da etnia gua-
rani-kaiowá, morta após ser 
estuprada 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 vi-
sita representantes da pró-
pria pasta comandada por 
Damares e também do Minis-
tério da Justiça e Segurança 
Pública, da Associação dos 
Magistrados Brasileiros e al-
guns parlamentares.

Segundo a deputada fe-
deral Rose Modesto (PSDB), a 
visita acontece depois de ela 
acionar a coordenadora-geral 
da Secretaria da Mulher da 
Câmara dos Deputados, Ce-
lina 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 Conselho Indigenista 
Missionário, mostram que 
foram registrados dez casos 
de violência sexual praticada 
contra indígenas, só em Mato 
Grosso do Sul, e há mais de 
quatro registros desse mesmo 

tipo de violência em 2020. 
Com um em cada cinco 

habitantes sendo usuário de 
bebidas alcoólicas ou drogas, 
como maconha e cocaína, a 
população indígena de Dou-
rados tem uma média regis-
trada de 400% homicídios, 
superior à de não indígenas 
em Mato Grosso do Sul, se-
gundo dados apontados pelo 
Ministério Público Federal.

Há uma situação de preca-
riedade 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 
habitantes. 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 à dos não indígenas.

Desde 2017, o MPF e as 
Defensorias Públicas da União 
e de Mato Grosso do Sul aju-
ízam ação civil pública para 
que os governos das três es-
feras sejam obrigados a im-
plementar políticas públicas 
de enfrentamento ao uso de 
drogas nas reservas indígenas 
de Dourados. A ação tramita 
até hoje e visa possibilitar à 
população da aldeia o acesso a 
tratamentos de saúde mental. 
Os autores afirmam no texto 
que os entes estatais têm sido 
“omissos quanto aos deveres 
constitucionais e legais de tu-
tela à vida e à saúde da popu-
lação indígena de Dourados”.

Beatriz Magalhães e 
Mariana Ostemberg

Há um mês do retorno das 
aulas presenciais da Rede 
Municipal de Ensino, pais e 
professores começam a se 
sentir mais seguros em re-
lação à pandemia. Contudo, a 
orientação é seguir à risca os 
protocolos de biossegurança 
para evitar contaminações.

Para o presidente da Fe-
tems (Federação dos Tra-
balhadores em Educação de 
Mato Grosso do Sul), Jaime 
Teixeira, hoje o cenário é 
mais tranquilo. O que tem 

auxiliado é a lotação de 
50% das salas de aula, o que 
garante até mesmo um me-
lhor desempenho de ensino-
-aprendizagem.

“Os protocolos de biosse-
gurança têm funcionado bem 
nas escolas. Até o momento 
não chegou à Fetems a in-
formação de contaminação”, 
pontua o presidente.

O cuidado dentro das salas 
de aula tem gerado maior 
confiança nos pais. Este é o 
caso da cuidadora Aparecida 
Flores, 53 anos, mãe de uma 
jovem de 14 anos que está 
no 9º ano do Ensino Funda-

mental na rede municipal.
“Minha filha voltou de 

forma presencial no dia 26 
de julho. A turma dela é pe-
quena, portanto não foi neces-
sário dividir. Ela foi vacinada 
semana passada e isso me 
deixou ainda mais confiante”, 
conta Aparecida. 

De acordo com a Semed 
(Secretaria Municipal de 
Educação), aproximada-
mente 80% dos alunos re-
tornaram às aulas presen-
ciais e a retomada ocorre de 
forma satisfatória. 

A procura de alunos e 
servidores por atendimento 

psicossocial na Semed (Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação) aumentou cerca de 
20% por conta da pandemia, 
é o que afirma a titular da 
pasta, Elza Fernandes. Por 
conta disso, ontem (25), foi 
inaugurada a Casa de Valo-
rização da Vida, no bairro 
Santa Fé, em Campo Grande, 
que receberá esse público 
para tratamento com psicó-
logos e assistentes sociais. 

 O programa faz parte da 
Coordenadoria Psicossocial 
da Semed e é realizado desde 
2018 por meio da Superinten-
dência de Gestão e Normas.

Rafaela Alves 

Hoje (26) Campo Grande 
está completando 122 anos, en-
tretanto, o que era para ser um 
dia de feriado geral na cidade 
será praticamente normal. 
Isso porque o dia 26 de agosto 
foi antecipado em razão da 
pandemia da COVID-19 para 
fazer um minilockdown entre 
os dias 22 e 28 de março.

Pelo segundo ano consecu-
tivo não haverá o tradicional 
desfile cívico de Campo 
Grande em comemoração ao 
aniversário da cidade. A pan-
demia da COVID-19 fez com 
que a prefeitura cancelasse 
o desfile. 

Entretanto, haverá di-
versos eventos providos pelo 
município, como a inaugu-
ração de uma nova Emei 
(Escola Municipal de Ensino 
Infantil), no bairro Zé Pe-
reira, a assinatura do con-
trato para início das obras 
da Cidade do Natal, orçadas 
em R$ 3.442.410,00, sendo R$ 
2.300.000,00 provenientes do 
governo federal e ainda show 
on-line por meio do canal no 
YouTube da Sectur (Secre-
taria Municipal de Cultura e 
Turismo), a partir das 18h30 
com Patrícia e Adriana, Mu-
nhoz e Mariano e convidados.

A prefeitura está realizando 
desde o início do mês ativi-
dades em comemoração aos 

O governo de Mato Grosso 
do Sul prometeu respostas 
duras e até cadeia para os res-
ponsáveis por incendiar oito 
pontes de madeira na região do 
Pantanal na semana passada. 
Com o clima seco e quente 
que se instalou no Estado, 
provocando aumento signifi-
cativo nos focos de incêndio, 
a determinação também é de 
tolerância zero para quem 
provocar queimadas, tanto na 
área urbana quanto na rural.

“Já sabemos que as pontes 
do Pantanal foram atingidas 
por incêndios criminosos e 
a polícia vai achá-los para 
fazer cumprir a lei e mostrar 
que é um absurdo queimar 
patrimônio público. Assim 
como foi no Pantanal, no 
Parque dos Poderes, é rigor 
máximo a essas pessoas 
que não sabem conviver em 
harmonia”, afirmou o gover-

nador Reinaldo Azambuja. 
Ele ainda classificou os 

incêndios como “atos terro-
ristas que prejudicam muitas 
pessoas”, e prometeu pu-
nição. “Não tenham dúvidas 
da capacidade da nossa po-
lícia em identificar e prender 
esses autores. Essa é a meta 
que estão desenvolvendo e 
nós vamos colocar essas pes-
soas na cadeia para cumprir 
pena”, assegurou. 

Vale lembrar que, na se-
mana passada, no intervalo 
de apenas 48 horas, oito 
pontes  nos pantanais de 
Corumbá e Porto Murtinho 
foram queimadas, deixando 
comprometidas as estru-
turas das travessias que dão 
acesso e escoamento à pro-
dução de regiões isoladas. 
Durante investigações foram 
encontrados galões de com-
bustível próximos do local.

Ontem, as chamas se 
alastraram nas margens 
da rodovia que liga a 
Capital a Sidrolândia
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Capital 

Veja o que abre e fecha hoje 

122 anos de Campo Grande. 
Como, por exemplo, lança-
mentos e entregas de obras 
e projetos culturais e sociais.

Visita

Reme

Com ministra Damares à frente, governo 
federal monta diligência em Dourados

Insegurança diminui após um mês do retorno presencial
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Funsat aponta que índice de colocação varia de 10% a 12% 

Falta de qualificação impede acesso 
a mercado de trabalho da Capital

Arquivo OEMS

Abner 
Jaques
O ICMS ecológico 

para a proteção do 
meio ambiente

O ICMS-E visa ao cumpri-
mento das restrições am-
bientais, dispostas em lei, 
bem como à ampliação, de 
formas qualitativa e quan-
titativa, das áreas de con-
servação — possibilitando 
a remuneração por ações e medidas as quais objetivam a 
preservação da natureza. 

Assim, não se refere à criação de novo tipo de imposto, 
mas sim ao ajustamento de critérios de redistribuição do 
ICMS aos municípios, fato que encontra embasamento no 
art. 158, IV e parágrafo único, da Constituição Federal. Isto 
é, as prefeituras adquirem a oportunidade de receber uma 
receita a mais, provinda do ICMS, conforme a presença de 
Unidades de Conservação em seu território.

O instrumento foi adotado no Estado de Mato Grosso do 
Sul, por meio do art. 1º, III, f, da Lei Complementar n.º 57, 
de 4 de janeiro de 1991. Dessa maneira, reservam-se 5% 
da parcela de receita para rateio entre os municípios cujo 
território integre terras indígenas homologadas, unidade de 
conservação da natureza devidamente inscrita no Cadastro 
Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) ou que apre-
sentem plano de gestão de resíduos sólidos, sistema de coleta 
seletiva e disposição final de resíduos sólidos.

Para mais, a Lei Estadual nº 4.219, de 11 de julho de 2012, 
coloca que, dos recursos disponíveis, 7/10 serão destinados às 
localidades com Unidades de Conservação e terras indígenas 
homologadas, sendo os 3/10 restantes referentes aos projetos 
de manejo de resíduos sólidos. Ademais, o Decreto Estadual n°. 
14.366, de 29 de dezembro de 2015, que cria o Programa Esta-
dual do ICMS Ecológico e estabelece diretrizes para o rateio, 
destaca em seu art. 10 os objetivos fundamentais do programa 
em questão, quais sejam “o aumento da superfície de áreas 
protegidas e da qualidade da sua conservação”, “a melhoria na 
gestão dos resíduos sólidos” e “a promoção da justiça fiscal”. 

Nota-se, pois, a crescente preocupação com o meio am-
biente e a imperatividade da elaboração de mecanismos e 
tecnologias para promover sua preservação. 

A natureza, além de ser um direito de todas as gerações 
– imprescindível à vida humana – faz parte da dinâmica 
econômica não apenas pelo fornecimento de matéria prima, 
energia e espaço, mas também por impactar o próprio de-
senvolvimento da sociedade, o que é refletido até mesmo em 
políticas tributárias.

Doutorando em Direito pela Mackenzie. Advogado.

De 13 mil postos de 
trabalho intermediados 
em Campo Grande apenas 
1.880 foram preenchidos 

Rosana Siqueira

A falta de mão de obra qua-
lificada dificulta o acesso da 
população às vagas de trabalho 
que são ofertadas em Campo 
Grande. Levantamento da 
Funsat (Fundação Social do 
Trabalho de Campo Grande) 
mostra que, de 13 mil postos 
de trabalho intermediados nos 
últimos 16 meses, apenas de 10% 
a 12% foram preenchidos.

De acordo com o diretor-pre-
sidente da Funsat, Luciano Mar-
tins, a entidade intensificou a 
captação de emprego nas sete re-
giões da cidade. “O Poder Púibico 
ampliou o serviço de captação 
de oportunidades de trabalho 
principalmente na pandemia e 
nas regiões mais bem populosas 
da Capital. Cada região tem em-
presas que estão com vagas, mas 
os empresários não sabem que 
a Funsat ajuda na divulgação. 
Basta traçar o perfil que eles pre-
cisam que a Funsat pode ajudar 
na intermediação”, salientou.

Ele diz que nos últimos meses 
é normal ter mais oferta de tra-
balho do que gente colocada. 
“Temos na Funsat vagas para 
todos os níveis. Boa parte delas 
se destina a quem tem Ensino 
Médio”, destacou. Martins alega 
que a entidade também oferece 
trabalho para profissionais com 
nível superior. “Temos também 
vagas com número expressivo 
na Funtrab e Funsat para nível 
superior. Neste ano tivemos bas-
tante procura por pessoas na 
área da saúde como biomédicos 

e enfermeiros”, acrescentou, 
lembrando que existem oportu-
nidades para todos os perfis e 
todos segmentos.

Falta de qualificação
Mesmo assim a qualificação, 

ou a falta dela é o maior entrave 
na atuação da Funsat. “Desde 
quando assumi a Funsat há 16 
meses, tivemos 13 mil vagas de 
trabalho ofertadas, mas con-
seguimos colocar apenas 1.880 
pessoas no mercado. Tenho no-
tado que o volume de colocados 
fica em 10% a 12% em relação 
às vagas”, detalha.

O diretor lembra que a qua-
lificação é um dos elementos 
mais buscados neste período. “A 
falta de qualficação é, sim, um 
dos elementos que dificultam a 
colocação no mercado”, afirmou.

Além disso, ele enfatiza que 
a indefinição sobre o auxílio 

emergencial reduziu a procura 
de trabalho nesta época. “Desde 
o fim do ano quando o governo 
federal pagou a última parcela 
do auxílio, e até definir o novo 
cronograma, houve uma va-
riação nos índices”, sinalizou.

O setor de serviços, se-
gundo o diretor da Funsat, 
ainda é o que mais gera em-
prego na Capital. “Mesmo sa-
bendo o que agro sustenta a 
economia, na Capital o setor 
de serviços puxa vagas, basta 
ver os dados do Caged. Em 
seguida vêm o comércio e a 
construção civil”, afirmou.

O segmeto de tecnologia 
também avançlou em oportu-
nidades, principalmente no ano 
de pandemia. “O setor de TI 
(Tecnologia de Informação) foi 
o carro-chefe que impulsionou o 
mercado, além da comunicação 
e design digital. Hoje as em-

presas buscam mais pessocas 
com formação em cursos téc-
nicos e tecnólogos”, admitiu.

Microcrédito
A Prefeitura de Campo 

Grande deverá implantar em até 
180 dias o Programa Municipal 
de Microcrédito Popular. A lei 
prevê a destinação de R$ 4 mi-
lhões do tesouro municipal para 
fomentar o empreendedorismo 
e, com isso, avançar nas ações 
para retomada do crescimento 
econômico local. 

Segundo o diretor, a meta 
é promover a inclusão social e 
produtiva, o desenvolvimento 
sustentável e a geração de em-
prego e renda entre os empre-
endedores individuais, formais 
ou informais, microempresas 
e cooperativas, por meio da 
concessão de microcrédito e 
capacitação empreendedora.
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Governo-emprego

Empresas 
devem encerrar 
acordos feitos 
dentro do plano

Programa que cortou salários 
e reduziu jornada chega ao fim 

FLAVIA KUROTORI
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) 

O BEm (Benefício Emergen-
cial de Manutenção de Emprego 
e Renda) terminou ontem (25). O 
programa foi renovado em abril 
e atingiu 2.592.524 trabalhadores 
em todo o país. Com o fim do 
prazo, as empresas devem en-
cerrar acordos firmados sob as 
diretrizes do plano emergencial 
do governo federal.

A iniciativa permite redução 
da jornada e, consequentemente, 
dos salários em 25%, 50% ou 
70%, assim como a suspensão 
temporária do contrato de tra-
balho. Parte do vencimento dos 
colaboradores é subsidiada pela 
União, que utilizou recursos do 
seguro-desemprego que seriam 
usados caso o funcionário fosse 
demitido.

Cíntia Fernandes, advogada 
especialista em Direito do Tra-
balho e sócia do escritório Mauro 
Menezes & Advogados, afirma 
que é responsabilidade do em-

pregador convocar o funcionário 
de volta, no caso de contratos 
suspensos, e normalizar o pa-
gamento de quem estava com a 
redução de salário.

As 634.125 companhias que 
aderiram ao programa têm até 
dois dias para normalizar a si-
tuação dos colaboradores.

Além disso, os operários que 
estão trabalhando sob o pro-
grama têm estabilidade por pe-
ríodo igual ao do acordo. Por 
exemplo, se o acordo foi de dois 
meses, a estabilidade é de mais 
dois meses.

Se a empresa descumprir 
e demitir o trabalhador antes 
deste período, a multa é de 50% 
a 100%, dependendo do caso. A 
exceção é quando o empregado 
é dispensado por justa causa ou 
pede demissão.

Porém, se o empregador não 
normalizar o salário do colabo-
rador, é possível denunciar ao 
MPT (Ministério Público do Tra-
balho). A advogada destaca que 
mesmo que a empresa diminua 
a jornada do trabalhador, o pa-
gamento não pode ser reduzido.

“Agora, voltam a valer as re-
gras originais. Não pode haver 
redução salarial sem acordo 
com o sindicato ou com uma 
determinação do Estado, como 
aconteceu na pandemia”, ex-
plica Cíntia.

A redução da jornada ou sus-
pensão do contrato de trabalho 
podem continuar valendo apenas 
se foram fruto de convenção ou 
acordo coletivo.

Por exemplo, uma empresa, 
em julho, firmou acordo de re-
dução da jornada e de salários 
com o sindicato pelo período 
de três meses. Estas alterações 
podem permanecer até outubro. 
No caso do acordo individual, é 
obrigatório que seja encerrado 
nessa quarta-feira (25).

Questionado pelo Agora, o 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência assinala que a prorro-
gação do programa só é possível 
via Congresso, com projeto de 
lei. A pasta diz, ainda, que não 
há dados sobre a situação atual, 
pois diariamente há contratos se 
encerrando.

“Estamos fazendo um ba-
lanço geral para divulgar junto 
do Caged [Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados] 
quantos contratos previstos 
ainda em vigor nos próximos 
meses”, completa em nota en-
viada pela assessoria de im-
prensa do ministério.

Programa pode virar lei
 Chamada de “minirre-

forma” trabalhista, a Câmara 
dos Deputados aprovou, no 
último dia 10, o texto-base que 

torna lei a MP (Medida Provi-
sória) 1.045, que determina as 
diretrizes do programa emer-
gencial de manutenção do em-
prego. Para que isso aconteça, 
o documento deve ser anali-
sado pelo Senado, mas não há 
data prevista para votação.

Caso seja aprovado, o texto 
prevê que o programa seja 
reeditado em emergência de 
saúde pública ou estado de 
calamidade.

Outras mudanças também 
estão previstas, como a criação 
do Requip (Regime Especial de 
Trabalho Incentivado), no qual o 
funcionário não terá os direitos 
previstos na CLT, a exemplo 
de férias e FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço).

Entre as alterações, se des-
taca a concepção do Priore (Pro-
grama Primeira Oportunidade 
de Reinserção no Emprego), que 
reduz a indenização sobre o 
saldo do FGTS em caso de de-
missão de jovens.

“Essas mudanças são ne-
gativas para o trabalhador. 
Tivemos a reforma em 2017 
e foi tirado série de direitos 
dizendo que diminuíra custo 
de contratação e geraria mais 
empregos. Mas vimos que isso 
não aconteceu, e essa minirre-
forma tira ainda mais direitos”, 
observa Cíntia.

Boa Sorte

1 0  1 2  1 4  3 0  3 3  3 4

Mega Sena (N° 2403)

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

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  700.000,00

(Concurso nº5640)   (Sorteio realizado 24/08/2021)

Quina             1                  1.422.941,10
Quadra          52                        7.718,66
Terno            3.339                     180,76
Duque         89.598                         3,70

2 6   3 0   3 3   4 9   7 9

1 3   3 1   5 7   6 2   7 4
(N° 5641)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  1.900.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2265)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina          13                   3.456,98
Quadra           696                                                   81,99
Terno           12.283                                                           2,32

Sena     0                     0,00
Quina            13                     3.841,09
Quadra              718                                            79,48
Terno               11.242                                                 2,53

Dupla Sena
(Sorteio realizado24/08/2021)

14  22  37   41   45   50
03  12  25   44   46   48

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

Lotofácil (N° 2317)

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 20.000.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto                 5                                     51.744,17
5 acertos            295                                   1.252,88
4 acertos  5.905                                       9,00
3 acertos         56.558                                      3,00

Número de ganhadores  

06 10 18 44 55 63 70

Timemania
(Concurso nº 1680) (Sorteio realizado 24/08/2021)

JUVENTUS /SPTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

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

(Concurso nº 498) (Sorteio realizado 24/08/2021)

0 3  1 6  1 8  2 0  2 5  3 0  3 1

Dia de Sorte

7 acertos         1  569.878,54
6 acertos        36           2.380,28
5 acertos    1.406              20,00
4 acertos    17.443                                4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 200.000,00
Mês da Sorte: Novembro

Faixa de premiação Valor do prêmio (r$)

Lotomania
(Concurso nº 2207) (Sorteio realizado 24/08/2021)

20 acertos           0                            0,00
19 acertos           5                          40.583,13
18 acertos       56                         2.264,69
17 acertos              490                                                258,82
16 acertos           2947                                                   43,03
15 acertos          13640                                                              9,29

Número de gaNhadores

esTimaTiVa para o prÓximo CoNCUrso - r$ 1.300.000,00

09  12   22  31  34
43  46   48  49  50
62  65   66  69  70
74  85   90  97  99

Lotofácil
(Concurso nº2316)(sorTeio realizado 24/08/2021)

15 acertos      3 1.028.686,90
14 acertos         387                            1.326,69
13 acertos       12011                        25,00
12 acertos         147317                                          10,00
11 acertos      794589                                5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

esTimaTiVa para o prÓximo CoNCUrso - r$ 1.500.000,00

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

Faixa de premiação
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Correria do atletismo 
paralímpico brasileiro 
começa nesta quinta 

É

SILVÂNIA COSTA DE OLIVEIRA
Nascimento: 23/5/1987, Três Lagoas (MS) 
Classe: T11 
Principais conquistas: Ouro no salto em distância 
nos Jogos Rio 2016; ouro no salto em distância nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro 
no salto em distância no Mundial de Doha 2015.

MS
NA PISTA

Luciano Shakihama

As provas de atletismo co-
meçam nos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio com quatro sul-
-mato-grossenses em ação hoje 
(26) e amanhã (27). Yeltsin 

Jacques, os irmãos Silvânia 
e Ricardo Costa, e Fabrício 

Ferreira buscam manter 
o bom desempenho bra-
sileiro nas pistas.

O atletismo é um 
dos trunfos do país 

para o sucesso 
no quadro geral 
de medalhas. É a 
modalidade que 
conta com o maior 

número de representantes do 
país, 65 nas provas de pista 
e campo e 19 atletas-guias. 
Além disso, é nele que o Brasil 
faturou o maior número de 
pódios em edições de Jogos 
Paralímpicos, o total de 142 (40 
ouros, 61 pratas e 41 bronzes).

Do quarteto de Mato Grosso 
do Sul, três nasceram no in-
terior. Ricardo e Silvânia são 
de Três Lagoas. Às 20h30 (de 
MS), a recordista mundial no 
salto em distância classe T11 
defende o seu ouro paralím-
pico.  Ainda hoje, às 21h50, ela 
disputa a fase classificatória 
dos 400m rasos T11.

Amanhã, às 6h05, é a vez 

Correria do atletismo 
paralímpico brasileiro 
começa nesta quinta 

SILVÂNIA COSTA DE OLIVEIRA
Nascimento: 
Classe: T11 
Principais conquistas:
nos Jogos Rio 2016; ouro no salto em distância nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro 
no salto em distância no Mundial de Doha 2015.

NA PISTA
Luciano Shakihama

As provas de atletismo co-
meçam nos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio com quatro sul-
-mato-grossenses em ação hoje 
(26) e amanhã (27). Yeltsin 

Jacques, os irmãos Silvânia 
e Ricardo Costa, e Fabrício 

Ferreira buscam manter 
o bom desempenho bra-
sileiro nas pistas.

O atletismo é um 
dos trunfos do país 

para o sucesso 
no quadro geral 
de medalhas. É a 
modalidade que 
conta com o maior 

de seu irmão entrar em ação 
e também defender seu título. 
Já Fabrício Júnior Barros Fer-
reira corre as eliminatórias 
dos 100m na T12, às 21h14. 
O naviraiense busca o pódio 
inédito. 

Também por volta das 
20h30, o único paratleta nas-
cido na Capítal inicia sua se-
gunda participação em Jogos 
Paralímpicos. Yeltsin Jacques 
corre na final dos 5.000m T11.

ESPORTES

Correria do atletismo 
paralímpico brasileiro 
começa nesta quinta 

MS
PISTA

número de representantes do 

YELTSIN FRANCISCO 
ORTEGA JACQUES 

Nascimento: 
21/9/1991, Campo 

Grande (MS) 
Classe: T11

Principais conquistas:
Ouro nos 1.500m 

nos Jogos Parapan-
Americanos de Lima 

2019; ouro nos 
1.500m e nos 5.000m 

dos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 

2015; prata nos 
1.500m e bronze nos 
800m no Mundial de 

2013 na França.

RICARDO COSTA 
DE OLIVEIRA 
Nascimento:

14/6/1982, Três 
Lagoas (MS) 
Classe: T11 

Principais conquistas:
Bronze no salto em 

distância no Mundial 
de Londres 2017; ouro 
no salto em distância 
nos Jogos Rio 2016.
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FABRÍCIO JÚNIOR 
BARROS FERREIRA 

Nascimento: 
17/1/1998, Naviraí 

(MS) 
Classe: T12
Principais 

conquistas: Bronze 
nos 100m no Mundial 
de Dubai 2019; ouro 
nos 100m e bronze 
nos 400m nos Jogos 
Parapan-Americanos 

de Lima 2019.
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Suspenso por doping, mesatenista perde por WO

Paralympic Games/Reprodução

Copa do Brasil

ESPORTES

A AGENDA BRASILEIRA
Quinta-feira

Sexta-feira

7h
Tênis de Mesa - David Andrade - 
Simples classe 3 Masculino

7h40
Tênis de Mesa - Luiz Filipe 
Manara - Simples classe 8 Mas-
culino
Tênis de Mesa - Marliane Amaral 
- Simples classe 3 Feminino

8h20
Tênis de Mesa - Jennyfer Parinos 
- Simples classe 9 Feminino

20h
Tiro com Arco  - Individual e por 
equipes
Natação - 100m costas S12 – 
Feminino - Classifi catórias

20h30
Remo - Skiff simples – Feminino 
- Classifi catórias
Atletismo - Salto em distância 
T11 – Feminino - Final 
Natação - 200m livre S14 – 
Masculino
Atletismo - 5.000m rasos T11 – 
Masculino - Final 

20h46
Natação - 50m livre S11 – Mas-
culino - Classifi catórias
Natação - 50m borboleta S5 – 
Masculino - Classifi catórias
Natação - 50m borboleta S5 – 
Feminino - Classifi catórias

21h10
Remo - Skiff simples – Mascu-
lino - Classifi catórias
Atletismo - 100m rasos T12 – 
Masculino – Classifi catórias

21h30
Goalball – Japão x  Brasil – 
Feminino - Fase de grupos
Judô - Até 52kg – Feminino - 
Oitavas de fi nal
Ciclismo Pista - Perseguição 
individual C4 – Masculino 

21h50
Remo - Skiff duplo – Misto - 
Classifi catórias
Tênis em cadeira de rodas - 
Simples
Atletismo - 400m rasos T11 – 
Feminino - Classifi catórias

22h14
Ciclismo Pista - Perseguição 
individual C5 – Masculino - Clas-
sifi catórias

22h30
Remo - Quatro com – Misto - 
Classifi catórias
Judô - Até 60kg – Masculino - 
Oitavas de fi nal

22h56
Atletismo - 100m rasos T37 – 
Masculino - Semifi nal

1h12
Atletismo - 5.000m rasos T54 – 
Feminino - Semifi nal

0h20
Ciclismo - Contrarrelógio 1.000m 
C1-2-3 – Masculino - Final 

1h
Tiro com Arco – Equipes e 
individual

1h29
Ciclismo Pista - Contrarrelógio 
500m C4-5 – Feminino - Final 

3h
Hipismo - Adestramento individual 

classe 1 – Misto - Final 

5h30
Vôlei sentado – Brasil x Canadá – 
Feminino - Fase de grupos

6h05
Atletismo - Salto em distância 
T11 – Masculino - Final 

6h53
Atletismo  - Arremesso de peso 
F37 – Masculino - Final 

Fonte: GE

QUADRO DE MEDALHAS

Fonte: | Reportagem
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Posição  País Ouro Prata Bronze Total

                       Austrália: 6 1 3 10

 China:  5 1 2 8  

 Comitê Russo:  3 1 2 6  

 Itália:  2 1 2 5

 Ucrânia:  1 5 2 8

 Grã-Bretanha:  1 4 1 6

Brasil:  1 1 2 4

 Países Baixos:  1 1 0 2

 Bielorrússia:  1 0 0 1

 Chile:  1 0 0 1

Folhapress

A delegação brasileira con-
firmou as boas perspectivas 
para o primeiro dia de disputas 
nos Jogos Paralímpicos de Tó-
quio, ontem (25). Os principais 
destaques ficaram por conta 
das quatro medalhas na na-
tação e da boa estreia no goal-
ball masculino.

Gabriel Bandeira, 21, con-
quistou o primeiro ouro do 
Brasil em Tóquio. Ele bateu 
na frente nos 100 m borboleta 
classe S14 (deficiência inte-
lectual), com direito a recorde 
paralímpico de 54s76.

Bandeira é um fenômeno 
recente do esporte paralím-
pico. O paulista de Indaiatuba, 
que competia na natação con-
vencional desde os 11 anos e 
participou de grandes com-
petições nacionais, teve uma 
deficiência intelectual consta-
tada e migrou para o parades-
porto no começo de 2020. Ele 
terá outras cinco chances de 
medalha em Tóquio.

O primeiro a subir no pódio 
foi seu xará Gabriel Araújo 
Geraldo, 19. Ele ficou com a 
prata nos 100 m costas classe 
S2 – o número varia de 1 a 
10 para deficiências físicas; 
quanto menor, maior o com-
prometimento motor do atleta. 
Veja explicação detalhada das 
classes aqui.

O mineiro de Santa Luzia li-
derou uma boa parte da prova, 
virando na frente nos primeiros 
50 metros, mas foi ultrapas-
sado pelo chileno Alberto 

Abarza, que terminou com o 
ouro. Abarza cumprimentou 
Araújo com um beijo na cabeça.

Depois dos novatos, foi a 
vez de os experientes bri-
lharem. Phelipe Rodrigues, 
31, conquistou o bronze nos 
50 m livre classe S10.

O atleta do Recife já parti-
cipou de outras três paralim-
píadas, com um histórico de 
outras 5 pratas e 2 bronzes. Em 
Mundiais, ele ganhou 3 ouros, 
8 pratas e 4 bronzes.

“É difícil falar. Claro que 
o ouro paralímpico é o que 
faltava [na carreira]. Mas o 
último ano foi muito difícil. 
Não só para mim. Para todo 
mundo. Até me emociono”, 
afirmou ao SporTV.

Para encerrar, Daniel Dias 
ampliou sua coleção de meda-
lhas com a 25ª da carreira. 
Ele, que vai se aposentar 
após os Jogos de Tóquio, 
conquistou o bronze nos 200 
m livre classe S5.

Dias, que nasceu com má-
-formação dos membros supe-
riores e na perna direita, irá 
nadar outras cinco provas da 
categoria S5. Seu último ato, 
nos 50 m livre, está progra-
mado para as 7h29 do dia 1º 
de setembro.

“É aquela coisa, preciso 
saber dosar bem a energia. 
A gente treinou muito para 
desempenhar o meu melhor. 
Agora como estratégia, pre-
ciso de muita conversa prova 
a prova”, destacou o nadador 
nascido em Campinas, em en-
trevista ao SporTV.

Fluminense e Atlético-MG 
vão se enfrentar novamente 
nesta quinta-feira (26), às 
20h30 (de MS), no Nilton 
Santos, na cidade carioca. 
O jogo de volta das quartas 
da Copa do Brasil será na 
semana seguinte, em Belo 
Horizonte.

O técnico Marcão reestreou 
no Fluminense com um em-
pate diante do Atlético-MG na 
noite da segunda-feira, pelo 
Campeonato Brasileiro. 

O resultado diante do líder 
da competição foi considerado 

positivo para uma equipe que 
vinha em baixa.

Apesar de não apresentar 
uma grande atuação, o jogo 
mostrou que o Tricolor pode 
sonhar com a vaga nas semi-
finais da Copa do Brasil. 

“Nossa equipe veio com 
disposição. Sabíamos que eles 
vinham fortes e iriam apro-
veitar o nosso momento, que 
para muitos era mentalmente 
conturbado, teve a saída do 
nosso amigo, do Roger (Ma-
chado, ex-treinador). E eles 
vieram com força total, mas 

nossa equipe foi muito bem”, 
afirmou Marcão, que ocupa 
o lugar do demitido Roger 
Machado.

Galo Mineiro
O técnico Cuca descarta 

tratar o mata-mata nacional 
como a competição menos im-
portante das três em que seu 
time ainda joga na temporada. 

“Prioridade é o próximo 
jogo, é quinta-feira a Copa do 
Brasil. Não fica em segundo 
plano. Eu, particularmente, não 
penso em prioridade nenhuma, 

ainda que a Libertadores esteja 
bem mais afunilada, a três 
jogos de ser campeão”, fala o 
treinador atleticano. “Mas a 
Copa do Brasil também está 
afunilada. É uma competição 
muito atraente por diversos 
fatores, mas o principal deles é 
levantar a taça”, acrescenta o 
comandante, segundo o site GE. 

Neste torneio, o Atlético já 
arrecadou R$ 7,85 milhões em 
premiações. Uma vaga na se-
mifinal vale R$ 7,3 milhões. O 
campeão vai levar mais R$ 56 
milhões. (Com Gazeta Press)

Fluminense e Atlético-MG voltam a jogar no Rio

É sóÉ só
Natação abre 
cardápio de pódios 
do Brasil com 
quatro medalhas 

Tênis de mesa – Os 
brasileiros não foram 
bem na rodada da manhã 
dessa quarta-feira (25): 
apenas duas vitórias em 
sete jogos.

Israel Stroh venceu o 
japonês Masachika Inoue 
na classe 7 (para atletas 
andantes) por 3 sets a 2 
(13/11, 5/11, 9/11, 11/7 e 

11/9). O jogo valeu pelo 
Grupo E da competição.

Já no Grupo A da 
classe 9 (atletas andantes) 
Daniele Rauen bateu a 
turca Neslihan Kavas 
por 3 sets a 0 (11/3, 11/8 e 
11/9). Uma das derrotas do 
Brasil aconteceu por WO 
(Walk Over, em inglês). 
Welder Knaf perdeu para 

o chinês Zhao Ping. O 
brasileiro, da classe 3 
(atletas cadeirantes), 
tinha sido suspenso 
preventivamente por 
doping em exame fora de 
competição realizado em 
fevereiro. A punição havia 
sido comunicada à CBTM 
(Confederação Brasileira 
de Tênis de Mesa) na 

semana passada. O atleta 
já deixou o Japão.

Na rodada da noite de 
terça, o Brasil teve outras 
duas vitórias: Cátia 
Cristina (classe 2) bateu 
a finlandesa Aino Tapola 
por 3 sets a 1, ao passo 
que David Andrade (classe 
3), por WO, derrotou o 
sueco Alexander Oehgren.

País tem vitória e 
derrota no goalball

A seleção brasileira 
masculina estreou com 
vitória no goalball. Os 
brasileiros venceram a 
partida contra os lituanos 
com tranquilidade: 11 a 
2. A Lituânia é a atual 
campeã paralímpica, 
ao passo que o Brasil é 
bicampeão mundial e foi 
medalhista de bronze na 
Rio 2016.

A seleção entrou em 
quadra com Josemarcio 
Sousa (o “Parazinho”), 
Leomon Moreno e 
Romário Marques como 
titulares.

“Desde 2016, a 
Lituânia está entalada 
porque perdemos para 
eles dentro de casa. 
Trabalhamos cinco 
anos muito forte para 
que essa estreia fosse 
como uma final para 
nós. A gente se preparou 
muito bem mentalmente, 
sabendo que tem 
uma torcida muito 
grande acompanhando 
o goalball”, disse 
Parazinho. O maior 
pontuador da partida foi 
Romário, com quatro gols 
marcados.

O próximo jogo seria 

à 0h15 (de MS) desta 
quinta-feira,  contra os 
EUA, medalha de prata 
no Rio. Japão e Argélia 
completam o grupo.

A seleção brasileira 
feminina foi derrotada 
na estreia contra os 
Estados Unidos, por 6 
a 4. O Brasil busca sua 
primeira medalha nos 
Jogos, ao passo que as 
americanas levaram 
o bronze em 2016. As 
outras adversárias da 
chave são Turquia, atual 
campeã olímpica, Egito e 
Japão. Quatro países se 
classificam. O próximo 
jogo será diante das 
japonesas, hoje, às 21h30.

No ciclismo, Ana 
Raquel Montenegro 
Batista Lins, da classe C5 
(para competidores com 
deficiência físico-motora e 
amputados) terminou na 
nona colocação na prova 
dos 3.000 m.

Na esgrima, Vanderson 
Chaves e Mônica Santos 
estrearam em Tóquio 
no sabre, categoria B 
(para atletas com menos 
mobilidade no tronco 
e equilíbrio), e foram 
eliminados sem vitórias. 

Daniel Dias, bronze

Gabriel Araújo, prata

Gabriel Bandeira, ouro

Phelipe Rodrigues, bronze

o começoo começo
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Vereador Ronilço Guerreiro homenageia Fábio Porchat e apoiadores 

da Gibiteca na semana do aniversário de Campo Grande

“POR MAIS RONILÇOS”

ACESSO À LEITURA É 
FUNDAMENTAL
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Marcelo Rezende

O humorista e apresentador Fábio 
Porchat foi agraciado com a medalha 
do Mérito Legislativo na Câmara 
Municipal de Vereadores, em Campo 
Grande, na última terça-feira (24), 
e além dele foram homenageados 
como Cidadãos Campo-Grandenses 
Rodolpho Caesar, superintendente 
do Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), e 
Augusto Malheiros, pró-reitor de 
Administração e Infraestrutura da 
UFMS (Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul). Propostas 
pelo vereador Ronilço Guerreiro 
(Podemos), as homenagens 
ocorreram por reconhecimento 
devido ao apoio que o político teve no 
desenvolvimento da Gibiteca,  projeto 
encabeçado há anos por Ronilço, 
que tem como objetivo incentivar a 
leitura entre as crianças.

Foi em 2012 que Ronilço participou 
do programa “Esquenta!”, da Rede 
Globo, com Regina Casé, e teve a 
oportunidade de apresentar suas 
ideias ao Brasil. Na ocasião, Fábio 
Porchat era um dos convidados e 
decidiu abraçar a causa de Ronilço. 
“Mantivemos contatos por meio das 

redes sociais, e enviei felicitações 
ao Fábio Porchat. Ele me respondeu 
prontamente e meu deu a Gibicicleta, 
além de ajudar a ‘Freguesia do Livro’ 
e doar estantes dos terminais de 
ônibus.” As ações de Porchat também 
incluem a divulgação dos projetos, 
além de convidar os seguidores a 
serem padrinhos da Gibiteca. A 
última vez que Porchat visitou o 
projeto foi em 2012.

Fábio Porchat relembrou o 
primeiro encontro com Ronilço, em 
2012, e falou sobre a empatia que 
teve logo de cara com o idealizador da 
Gibiteca e de tantos outros projetos. 
“O que me chamou atenção foi a força 
dele, o bom humor dele, a resiliência, 
um cara que sabe que tudo vai dar 
certo, não importa o que seja. Ele 
sabe que tudo é possível e ele faz com 
que as coisas sejam possíveis.”

Segundo o humorista e apresentador, a homenagem 
recebida foi de grande importância, pois reflete algo em 
que ele acredita e apoia. “Essa homenagem foi muito 
especial porque veio dele, porque é aqui de Mato Grosso de 
Sul, porque é de um lugar onde eu estou envolvido com um 
projeto dos quais eu acredito, faço parte e eu acompanho 
de perto.” Porchat afirmou, ainda, considerar-se um 
padrinho das ações de Ronilço Guerreiro, e disse que o 
mundo necessita de mais pessoas como ele. “Eu faço parte 
dessa história, um pouquinho que eu pude ajudar, fez com 
que muita coisa acontecesse, mas o que a gente precisa 
mesmo é de mais Ronilços no mundo, mais gente que 
lute pela cultura e pela educação neste país”, afirmou o 
humorista.

Porchat comentou que estava contente por estar em 
Campo Grande e falou sobre as potencialidades dos 
projetos de Ronilço. “O Brasil é tão grande, e é tão bom 
poder sair daquele eixo Rio-São Paulo, que muita gente 
fica presa achando que aquilo que é Brasil, e o Brasil é 
tão maior. Comporta tanta gente, tantos lugares, tantas 
possibilidades diferentes. Estar em Campo Grande, vendo 
um trabalho como esse do Ronilço sendo concretizado, e 
se desenvolvendo com potencial tão violento assim, é lindo. 
Eu fico superfeliz de estar aqui”, disse o humorista.

Segundo Porchat, apoiar o acesso à leitura é fundamental para 
a sociedade e é necessário apoiar quem incentiva essa iniciativa. 
“Eu falo que, na verdade, quem tinha de ser homenageado era 
ele. É ele que faz tudo, eu dou uns empurrõezinhos só, eu tento 
ser ponte, e ele que é a força por trás de tudo isso, por todos 
esses projetos, fazendo com que Campo Grande ganhe cada 
vez mais acesso à leitura, e isso é fundamental e importante 
para qualquer sociedade. A gente fala: ‘o problema do país é a 
educação’, então quando você encontra uma pessoa que está 
tentando mudar isso, mudar essa cara, a gente tem de parar o 
que a gente tá fazendo para ajudar essa pessoa a concretizar 
esse sonho.”

Ronilço Guerreiro salientou a importância em homenagear 
os apoiadores de seu projeto de incentivo à leitura. “As 
pessoas que foram homenageadas hoje, de alguma maneira 
me ajudaram e contribuíram para o sucesso do nosso projeto 
de incentivo à leitura. Todos eles, o Augusto Malheiros, pró-
reitor de Administração e Infraestrutura da UFMS, porque foi 
o primeiro a acreditar no nosso projeto lá atrás, e ao Rodolpho 
Caesar, superintendente do Senai, que sempre me incentivou 
como profissional, que receberam o título de Cidadão Campo-
Grandense, e Fábio Porchat, que foi angariado com a medalha 
do Mérito Legislativo na Câmara Municipal de Vereadores, em 
Campo Grande, por ter apadrinhado nosso sonho de incentivo à 
leitura infantil, e sempre acreditou nos nossos projetos desde 
2012. São homenagens feitas com muito carinho”, finalizou 
Ronilço Guerreiro.
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA         
INCRÍVEL    

SORTE   

OLHA, SÓ!   

CRIMINOSOS 

ATO FALHO  

FOGO NO MATO   

VERGONHA 

PATETISMO 

FILHOS    

A língua não tem ossos, mas é forte o suficiente para 
cortar um coração. Por isso, tenha cuidado com o que diz!   

Uma boa notícia. O Pietro I Maria, que está com um buffet 
maravilho de segunda a sábado e aos domingos inclui até 
peixe no cardápio, passará também a atender à noite. Para 
enfrentar o calor de Campo Grande, nada como uma boa 
salada tropical de entrada e as massas caseiras feitas nas 
mais autênticas receitas italianas, preparadas pelo Pietro I 
Maria. Sem falar das variedades do cardápio que traz filés, 
peixes e frutos do mar. O restaurante fica na 13 de Junho, 307.  

Desde ontem à noite, lua cheia. Lembrando-me de ou-
tros velhos e bons tempos. Quando iniciei minha carreira 
como jornalista, numa das viagens que fiz ao Parque 
Indígena do Xingu, para a festa do Kuarup, as aldeias 
tinham uma superstição e eu também terminei aderindo. 
Para dar sorte, era só baixar a roupa e mostrar o bumbum 
para a lua. Isso até na floresta, em grandes reportagens, 
eu fiz. Tem alguém aí que também fez essa prática no 
passado em noite de lua cheia? Estou pensando, nestas 
alturas da vida, em repetir o feito, o que acham?    

Era só que faltava. A partir de 2022, a velhice será con-
siderada uma doença, mesmo o idoso sendo saudável. Isso 
porque a Organização Mundial da Saúde decidiu incluir 
na nova edição da Classificação Estatística Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID 11) o 
termo ‘velhice’, sob o código MG2A, substituindo ‘senilidade’.  

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denun-
ciou, na sexta-feira, 20, a líder religiosa Karla Cordeiro dos 
Santos Tedim por praticar, induzir e incitar o preconceito 
e a discriminação contra pessoas negras e pertencentes 
à comunidade LGBTQIA+. No fim do mês passado, em 
transmissão ao vivo na Igreja Sara Nossa Terra, em Nova 
Friburgo, Karla Tedim pregou contra pessoas que ficam 
“postando coisa de gente preta, de gay”. De acordo com a 
denúncia, “a pretexto de enaltecer sua 'bandeira', Karla in-
duziu e incitou menosprezo pelas pessoas de cor preta e por 
aquelas integrantes da comunidade LGBTQIA+, praticando 
discriminação e preconceito [...] e suas causas ao enfatizar 
a 'vergonha' que tais 'bandeiras' importariam se fizessem 
parte das manifestações sociais dos seus ouvintes”.   

Bruno Constantino, um dos poderosos sócios da 
XP, saltou furioso nas tamancas com a divulgação da 
pesquisa sobre intenções de voto para 2022, com Lula 
(PT) aumentando a vantagem sobre Jair Bolsonaro 
(sem partido). Comentam os bem-informados de Bra-
sília que Constantino estaria disposto a impedir a XP 
de publicar novas pesquisas com esse tipo de cenário.   

Corumbá, Ladário, Bela Vista e Rio Brilhante – chamas 
avançando em várias regiões de Mato Grosso do Sul e o 
governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anda muito pre-
ocupado. Ele reiterou, nos âmbitos governamentais (do 
Estado, dos municípios e da União), a necessidade imediata 
de investimentos pesados nas estruturas de prevenção e 
combate ao fogo e de reforço nas políticas e ações de cons-
cientização e repressão.

O episódio protagonizado pelo cantor Sérgio Reis 
não é único e as coisas não param por aqui no meio 
artístico, que infelizmente está infestado de defen-
sores do atraso e da decrepitude. Em Mato Grosso 
do Sul, basta acessar as redes sociais e deparar-se 
com uma meia dúzia de solapadores da sensatez e 
das liberdades. Pobres palcos.    

Deu pena ver e ouvir Sérgio Reis jogar no lixo toda 
a sua história de artista por causa de um desvario po-
lítico-ideológico… ou comportamental mesmo. Depois 
de tudo o que fez e falou, Reis viu amigos e parceiros 
de música saindo fora de sua companhia. Resta-lhe 
o consolo de ter a seu lado outros que pensam igual, 
como Eduardo Araújo e Batoré. Sem mais.   

Antoine-Laurent de Lavoisier nasceu em 26 de agosto de 
1743, em Paris, na França. Pesquisador, ele é o pai da Química 
moderna e descobridor da Lei de Conservação das Massas. O 
brilhante cientista teve um fim triste, guilhotinado, no dia 08 
de maio de 1794, pela Revolução Francesa, por ter-se asso-
ciado a uma organização financista de cobrança de impostos 
sobre inúmeros produtos, o que causou sua prisão e conde-
nação por peculato. Lembremo-nos, porém, de sua eterna 
frase: "Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma".   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Enquanto Luíza Brunet arranca as tripas para defender 
a felicidade da filha Yasmin em sua relação com Gabriel 
Medina, o surfista sofre com as investidas da mãe contra a 
união. A tensão entre as duas famílias aumentou depois do 
casamento de Medina e Brunet e da frustração do atleta ao 
ficar sem medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio.  

  

122 ANOS   

Rua 14 de Julho revitalizada.   

 Asfalto sendo feito em quase toda a cidade.   

Monumento Maria Fumaça.   

Nossa linda Praça Ary Coelho.    

 A Campo Grande que tanto queremos.   

Campo Grande ontem, hoje e sempre. Feliz aniversário, 
cidade amada do meu coração. Obrigado pelos amores, 

desamores, as flores, os espinhos, os fracassos e as 
conquistas que por aqui tenho vivido. Só mesmo Campo 

Grande para fazer-me viver a vida em sua total plenitude. 
Campo Grande abençoada pelos Deuses e pincelada pelo 

azul do céu com suas noites repletas de estrelas. Dá 
gosto ver uma cidade em plena evolução, com uma gestão 
marcante, que a transforma, todos os dias, numa cidade 
para melhor servir aos seus munícipes. Parabéns, Mar-

quinhos Trad (PSD), por cuidar tão bem de nossa cidade!   

Lago do Amor com nossas capivaras.   Morada dos Baís.

Jefferson França

Fotos: Divulgação
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Apresentação transmitida por meio do YouTube é uma celebração aos 122 anos de Campo Grande 

Campo Grande 122 anos

Música

Sesc leva programação musical ao Shopping Campo Grande 

Di
vu

lg
aç

ão

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

Quanto mais penso sobre Campo Grande, 
mais me surpreendo pelas belezas tantas. Que 
nos encantam.

Em especial, a nossa Morena é uma das mais 
arborizadas do mundo. Temos todos os tipos de 
árvores por nossas ruas. Mas, vou deter-me nos 
IPÊS.

De julho a setembro não existe nada mais belo. 
A seca que  tisna a cidade é o mote para que os 
ipês floresçam. Eles engalanam a cidade para 
o seu aniversário. Primeiro, as rosas, as roxas, 
depois a amarelas  e, finalmente, as brancas. Efê-
mera,  nos galhos. Atapetam o chão por semanas. 
Quem imaginou uma cidade com o chão de  cores 
tão belas?

Aponto-as, para o Nelson, quando passamos 
pelas vias...Olha, Nelson, o rosa!.. Poxa, já che-
garam as amarelas!! E, eu aguardo, solenemente e 
com ansiedade a floração das brancas. Eu plantei 
mais de 15 pés,  na minha rua. E, espero, como 
um presente que deve vir prenunciando o mês de 
setembro. Setembro dos Ipês Brancos!

Campo Grande, a Capital dos Ipês, se abre em 
leques de cores: rosa, roxas, amarelas, brancas e 
as raríssimas esverdeadas.

Nem percebemos a secura do tempo, nem as 
tristezas de alguns dias,  sempre a florir  nossos 
momentos a estação dos Ipês!

Parabéns, Menina-Moça Morena, abaixo te 
deixo um poema

Campo Grande, cidade dos meus sonhos.
Rodei por tantos lugares, mas é aqui,
Em tua morenice,  quero permanecer.
Antes que a flor murche
Que já não consulte o relógio de pulso,
Que teimo em levar,
Quando ando por tuas ruas largas e arbori-
zadas.
E, na rua Tolueno, fiz uma coluna de Ipês.
Brancos. Para quando  estiver enfraquecida
Observar seus galhos e flores, da varanda.
Tornar  minh’alma  amante e faceira, no sol

Do entardecer, para que ressoe, em mim,
A ressaca do saudosar.
E, na suave neblina que cobre as manhãs,
As vozes dos pássaros possam me encher de 
quimeras.
Assim, caminho ao seu encontro, no voo já 
quase descolorido,
Frágil, como cristal ao vento. Sigo, trilhando 
este rio,
Sem margens, que é a vida. Girando na sua luz.

Campo Grande-MS

Janelas se abrem,
O sol avança
E ilumina o interior,
Pássaros cantam,
São os clarins do cerrado a 
anunciar
O começo de mais um dia.

 Que segue seu rumo natural,
Paisagens surgem aos olhos,
As flores multicoloridas,
Embelezam os passeios
E os jardins também.
Vem o inverno, frio e ventania.

 O pintor retrata na tela
O que a vista alcança,
Registra para a posteridade,
Com peculiar maestria
A Campo Grande, de hoje,
Singular, atraente e bela.

 O tempo passa,
O dia dá a Deus, fez-se breu.
Amanhã, o astro maior presente,
Raios de luz sobre nós,
O milagre da vida continua,
Na morena que encanta,
Sob as bênçãos do CRIADOR.

Campo Grande-MS

I
O pássaro da madrugada
Risca o espaço da misteriosa criptografia
E a nova geografia
Se faz sob o lençol de cetim.

II
Beijos vorazes esquartejam o desejo
Enquanto uma enxurrada de estrelas
Ponteiam o horizonte dos sentidos
E ainda sob o lençol de cetim
A volúpia, deusa incansável
Vasculha os montes

III
Por fim extenuados os corpos
Se quedam

Corumbá-MS

Bem devagar, os dias desciam pela minha garganta
E sorrateiros se infiltravam no meu ser de tempo eter-
nidade
Como um dedilhar miudinho de garoa e a cor macia das 
cerejeiras em flor.
Ninguém via ou sentia. Ninguém notava. Só eu sabia a 
vida acontecendo em mim.
Era como um vento leve, uma brisa, um sopro.
Era como uma oração, era uma reza
que se debulhava no santuário das minhas ilusões.
Como se o céu existisse e fosse bem ali e
Como se a vida fosse apenas um desfiar de murmúrios
Como o recitar monótono das madrepérolas de um 
terço.

Havia no entanto dias de labaredas insuportáveis
ardendo íngremes. Obscuras como o marrom agreste 
dos baobás.
Como um vulcão deitando lavas em meus pavores 
dobrados
o hipopótamo aparecia, massa escura e assustadora
Nesses dias, recolhia-me em lugares taciturnos, mudos, 
mas seguros
O vão entre duas camas.
O atrás da porta da cozinha.
O beco sem saída.
Esperando sair ilesa.
Nesses dias,
O nada envolvia as circunstâncias, num silêncio de 
segredos invioláveis.

Agora é primavera. Tempo de repartir.
A cada dor do mundo uma estrela,
Corações breves. Almas dilatadas
Aqui, um regato verte  esmeraldas
Ali um pastor apascenta seu rebanho de versos
Oh! O aroma das castanhas em setembro.
Minha alma não mais se debate entre dias chuviscosos 
e tórridos verões
Os mistérios da vida se desmanchando aos poucos.
E uma alegria morna e suave penetrando minhas veias. 
Devagar.

Campo Grande-MS

Minha Homenagem aos 122 Anos de Campo Grande-MS

Campo Grande

A Morena que Encanta!

Poema

A cada passo do caminho sorvi um 
pouco a vidaPor: Delasnieve Daspet Por: Nelson Vieira

Por: Benedito C.G. Lima

Por: Ana Arguelho

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Marcelo Rezende

Com um pôr do sol encan-
tador, música de qualidade e 
a dedicação da profissional 
para tornar esta união ines-
quecível a DJ campo-gran-
dense Nathalia Albuquerque 
realiza uma apresentação 
especial em homenagem ao 
aniversário de 122 anos de 
Campo Grande, e lança hoje 
uma verdadeira balada vir-
tual como presente ao público. 
Primando pela qualidade de 
áudio e vídeo exclusiva, o set 
de house music remete a um 
passado recente, em que a 
cena eletrônica era poderosa 
na Capital, trazendo todos 
que apreciam a arte.

“Sou nascida e criada em 

Campo Grande e foi aqui 
que construí minha carreira. 
O período de pandemia fez 
com que precisássemos nos 
reinventar e com isso, vimos 
surgir lives e a força das redes 
sociais como ferramenta de 
interação com o público. A 
ideia desse projeto foi aliar 
um dos maiores cartões-pos-
tais da cidade, que é nosso 
pôr do sol, a um momento de 
diversão com cerca de uma 
hora de set, com imagens 
impressionantes, resultando 
em uma grande conexão com 
o público”, explica a DJ.

O novo trabalho da DJ 
marca uma nova fase do ce-
nário cultural, em que novos 
hábitos se mesclam à rotina 
de quem aprendeu a se di-

vertir em casa, sem abrir 
mão de consumir produtos de 
qualidade.

“A pandemia fez com que 
muitas áreas se reinven-
tassem, em especial o setor 
de eventos. Com a possibili-
dade da volta de muitas ati-
vidades, as pessoas querem 
sair, mas também desenvol-
veram o hábito de curtir em 
casa, com poucos amigos 
e esse trabalho traz essa 
possibilidade, de um verda-
deiro show, com qualidade 
e que pode ser aproveitado 
de casa. A ideia de lançar no 
YouTube foi exatamente pela 
facilidade de espelhar o canal 
na TV, oferecendo um show 
além das telas dos celulares”, 
avalia Nathalia.

Nathalia celebra o aniver-
sário da cidade esperançosa 
no futuro. “Acredito que sig-
nifica o início de uma nova 
fase, a volta da ‘normalidade’. 
Depois de ter ficado tantos 
meses sem poder exercer 
o meu trabalho em razão 
da pandemia, me sinto mais 
madura profissionalmente e 
cheia de energia pra fazer 
coisas novas”, aponta a DJ.

Quem viveu em Campo 
Grande entre os anos de 1990 
e início dos anos 2000 tem 
viva a memória de grandes 
eventos da música eletrô-
nica e a house music é uma 
das várias vertentes do estilo 
que surgiu em Chicago, nos 
Estados Unidos, na década 
de 1980. Embora a cena ele-

trônica na Capital não tenha 
mais a mesma intensidade, 
Nathalia acredita que seja um 
estilo que agrada muito aos 
campo-grandenses.

“Escolhi a house music 
porque, além de gostar muito, 
Campo Grande se identifica 
com o estilo. Durante a pan-
demia fiz vários vídeos com 
sets mais comerciais e agora, 
criei um trabalho diferente, 
muito mais conceitual, mas 
com músicas que o público 
conhece e vai se identificar”, 
destaca.

Sobre a DJ
Nathalia Albuquerque 

é apaixonada por Campo 
Grande. Filha da Capital Mo-
rena, Nathalia toca profissio-

nalmente há 8 anos e há 4 vive 
da música. 

Em 2017, ano que marcou 
o início de maior visibili-
dade da sua carreira, re-
cebeu o prêmio “DJ destaque” 
pela rádio 103,7 Uniderp 
FM. E em 2019 foi convi-
dada para encerrar o show 
do Alok em um evento com 
mais de cinco mil pessoas. 

SERVIÇO: O lançamento do set 
em homenagem a Campo Grande, 
da DJ Nathalia Albuquerque, será 
realizado hoje às 19h, no horário 
local, e terá exibição gratuita 
por meio do link: https://www.
youtube.com/channel/UCkaa-
VLYmGpALrv4g38YGKA/.
Após a exibição  ao vivo, o vídeo 
ficará gravado e disponível.

Marcelo Rezende

Na semana do aniversário de 
Campo Grande, o Sesc MS leva 
uma programação especial ao 
Shopping Campo Grande, com 
atrações musicais de entreteni-
mento para toda a família. Hoje 
a sambista Juci Ibanez toca o 
melhor do samba e da MPB. 
Amanhã é a vez da cantora 

Karina Marques, com grandes 
sucessos da música nacional e 
internacional. Os shows serão 
realizados na praça de alimen-
tação. As ações são gratuitas 
e seguirão os protocolos de 
biossegurança.

Mestres da Terra
Ainda em comemoração ao 

aniversário da cidade, o Sesc 

também participa do concurso 
de culinária regional Mestres 
da Terra, que vai selecionar 
cinco receitas regionais, mais 
atraentes e originais, prepa-
radas pelos participantes e pos-
tadas nas redes sociais. Para 
o primeiro lugar, os prêmios 
serão um vale-compras no sho-
pping, no valor de R$ 1.500,00, 
a ser utilizado com a assistente 

de compras; um voucher de fim 
de semana para o Sesc Bonito, e 
um par de vouchers para o Sesc 
Sabor e Arte e um voucher da 
067 Vinhos no valor de R$ 200. 

A segunda colocação 
ganha um vale-compras de R$ 
1.000,00 a ser utilizado com a 
assistente de compras e um 
voucher da 067 Vinhos no valor 
de R$ 100, e o terceiro colocado 

recebe um vale-compras de 
R$ 500,00 a ser utilizado com 
a assistente de compras e um 
voucher da 067 Vinhos no valor 
de R$ 100. Os finalistas serão 
divulgados no dia 30 de agosto 
nas redes sociais do Shopping 
Campo Grande. A grande final 
acontecerá no dia 4 de se-
tembro, no Clube Gourmet do 
Shopping Campo Grande, onde 

os finalistas farão ao vivo a sua 
receita para os jurados, pro-
vando quem é um verdadeiro 
Mestre da Terra.

Mais informações sobre as 
atrações do Sesc pelo tele-
fone (67) 3311-4300 ou pelo 
WhatsApp (67) 99838-1371. 
Acompanhe as ações do Sesc 
Cultura: @sescculturams e Fa-
cebook/sescculturams.

DJ lança projeto aliando DJ lança projeto aliando 
música eletrônica e imagens música eletrônica e imagens 
encantadoras da Capitalencantadoras da Capital



C4 Campo Grande-MS | Quinta-feira, 26 de agosto de 2021 Artes&LAzer

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 26/08

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, telemarketing e áreas de atendimento ao 
público. Palpite do dia: 58, 67 e 85. Cor do dia: branco. 

Hoje você vai preferir trabalhar sozinha e, se possível, 
bem longe de barulho e agitação. Pode ser mais difícil 
se concentrar nas tarefas, principalmente se estiver 
aprendendo um novo afazer ou função.  Ainda assim, 
Mercúrio em trígono com Plutão indica que uma boa 
conversa com pessoas mais experientes. Palpite do dia: 
95, 68 e 14. Cor do dia: dourado.

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção 
para você, por isso, busque o apoio de amigos e colegas 
para agilizar o serviço e atingir mais rápido as metas em 
comum. À tarde, a Lua se desentende com Plutão no céu 
e isso pode causar conflitos nas suas amizades. Controle 
as suas reações e tenha jogo de cintura. Palpite do dia: 
24, 15 e 78. Cor do dia: índigo.

A carreira estará entre as suas prioridades e você fará o 
que estiver ao seu alcance para brilhar. Plutão na Casa 
7 incentiva as parcerias, enquanto Mercúrio na Casa 
3 estimula a troca de ideias com os colegas. Trabalhe 
em equipe para conquistar os objetivos em comum e 
converse bastante para encontrar soluções criativas. 
Palpite do dia: 34, 16 e 70. Cor do dia: verde-água.

A Lua na Casa 9 aumenta a sua curiosidade e faz você 
mostrar ainda mais interesse no trabalho. Vai querer se 
aperfeiçoar, aprender coisas novas e trocar experiências 
com chefes ou colegas. Lembre-se: é um bom momento 
para fazer cursos e buscar opções interessantes na 
internet, podendo até achar cursos gratuitos. Palpite do 
dia: 26, 44 e 35. Cor do dia: preto.

 A Lua dá sinal verde para você promover algumas 
mudanças que deseja no trabalho. Alguns imprevistos 
ou desafios poderão ocorrer ao longo do dia, mas 
procure encarar os obstáculos como oportunidades, 
um trampolim para você chegar ainda mais longe. Para 
manter sempre o foco em seus objetivos. Palpite do dia: 
90, 54 e 99. Cor do dia: vinho.

Ainda que a Lua estimule a cooperação e o trabalho em 
equipe, Mercúrio na Casa 12 recomenda que você tenha 
muito cuidado com o que vai dizer para não se envolver 
em fofocas ou intrigas. Por isso, some forças com os 
colegas e unam esforços para atingir os objetivos em 
comum, mas evite desabafar com os outros.  Palpite do 
dia: 46, 37 e 82. Cor do dia: magenta.

Seu foco continua no trabalho e nos projetos que você 
tem para o futuro. Por isso, você vai se dedicar às tarefas 
com muita disposição e determinação. Mercúrio deixa 
sua mente ainda mais ativa e criativa, e você terá ideias 
inovadoras e terá muito prazer em compartilhar seu 
conhecimento. Palpite do dia: 20, 56 e 47. Cor do dia: 
creme.

A Lua na Casa 5 garante sorte, criatividade e muita 
empolgação para você. Sua energia vai contagiar os 
colegas e fará até a tarefa mais chata parecer fácil hoje.
O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será 
intenso e pode estimular você a arranjar um segundo 
emprego para aumentar seus ganhos. Palpite do dia: 21, 
39 e 30. Cor do dia: preto.

Você terá muita facilidade para aprender e deve 
aproveitar esta fase para fazer cursos, participar de 
palestras, workshops e tudo que possa abrir a sua mente 
para coisas novas. A curiosidade também estará no 
trabalho, junto com o interesse e vontade de crescer; e 
a dica é priorizar os trabalhos que já domina. Palpite do 
dia: 76, 13 e 22. Cor do dia: branco.

A Lua na Casa 3 deixa você ainda mais comunicativa 
e criativa, o que deve deixar o seu trabalho bem mais 
objetivo e acelerado; além de ter muita facilidade para 
conversar e convencer as pessoas, você terá soluções 
rápidas, inteligentes e eficientes para resolver qualquer 
problema que possa surgir no serviço. Palpite do dia: 59, 
23 e 41. Cor do dia: amarelo.

O astral continua favorável para o seu bolso e você 
deve ficar atenta a todas as oportunidades de 
ganhar dinheiro que poderão surgir. Você pode ter 
uma ideia lucrativa, pode receber um aumento de 
salário ou pode pensar em coisas para vender e 
fazer uma grana extra. Palpite do dia: 33, 15 e 06. 
Cor do dia: esmeralda.

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

Prazeres desconfia de que Elza saiba a 
origem dos depósitos misteriosos na conta 
bancária delas. Douglas informa a Sandra 
Helena que ela tem uma herança para receber 
de Dona Marieta. Pedrinho volta para a casa de 
Nelito. Com a ajuda de Mathias, Bebeth tenta 
lembrar o que aconteceu no dia do acidente da 
mãe. Luiza tem a ideia de colocar Douglas para 
ser a principal atração de um evento na Strass. 
Sandra Helena fica radiante ao saber que Dona 
Marieta deixou metade de sua fortuna para ela. 
Pedrinho diz a Nelito que pretende trabalhar. 

Renato conversa com Isabel e Marcela observa 
escondida. Stéfany propõe um plano para raptar 
Desirée e Armandinho considera. Amanda entrega 
as fotos do vestido de Valentim para Clotilde. 
Jacques tenta seduzir Jaqueline. Gino conversa 
com Magali e tem dúvidas sobre sua relação com 
Rebeca. Luti e Valquíria cruzam com Camila e 
Ângelo. Jacques beija Jaqueline e ela se entrega. 
Gino aconselha Nicole a se casar com Chico. Jac-
ques propõe que Jaqueline volte a ser sua sócia. 
Renato leva Isabel para conhecer a Editora. Su-
zana escreve uma carta para a coluna de Marcela.

Tonico se esforça, mas não consegue ser 
ouvido por Nélio e Eudoro, que deixam o celeiro. 
Thereza decide falar com o jornalista Nino. Pilar 
é expulsa das aulas do convento. Tonico consegue 
se soltar das amarras e se inscreve como candi-
dato a deputado. Zayla arma para Pilar. Luísa 
visita escolas com Pedro e se encanta com o 
imperador. Quinzinho, Clemência, Licurgo e Ger-
mana encontram o prédio devastado arrendado 
em leilão. Lota e Batista se perdem a caminho da 
Quinta. Pilar é atacada por um homem no beco 
para onde Zayla lhe mandou.

Karina afirma que ama Pedro. Bianca se en-
tende com João. Gilda volta para Joaçaba. Pedro 
e Karina acabam destruindo o cenário da peça 
de Edgard. Gael descobre a armação de Pedro e 
Karina. Duca fala com Bianca sobre Nat. Lobão 
espreita Gael e Karina e colhe informações sobre 
o relacionamento dos dois. Karina desabafa com 
Gael e afirma que o pai a trata de forma dife-
rente. Delma repreende Pedro por ter mentido 
para Gael. A turma da Ribalta se prepara para a 
estreia da peça. Bete lembra de Ana com Bianca. 
Delma e Pedro chegam para falar com Gael. 

Geraldo vai até o orfanato. Edgard e Geraldo 
discutem na sala, na frente de todos. Cintia 
aparece, aparta a briga e diz para Edgard ir 
embora. Gabriela diz que Marian precisa pedir 
perdão para Maria. Enquanto isso, na rua, 
Maria decide passar a noite na rua com sua 
boneca Laura. Cris chora ao saber a notícia 
sobre o acidente envolvendo Tobias. Mili consola 
a amiga. Tobias tenta fazer do incidente dia 
dois um momento agradável. Matilde chora por 
saudade de Brunilda. Cintia diz que não quer 
saber dessa aranha em sua casa. 

Maria Isis enfrenta Marta e afirma que José 
Alfredo está morto. Cristina convoca uma nova 
reunião na joalheria Império. José Alfredo avisa a 
Cristina que Josué irá à sua casa para recuperar 
o anel que Cora roubou. Robertão recebe uma 
proposta de trabalho para deixar o país. Elivaldo 
conta para Marcão que reatou com Tuane. Cris-
tina tem uma ideia para tentar salvar a Império, 
mas Maria Clara se recusa a ajudá-la. Cora vai 
até o cemitério. Téo sugere que Magnólia e Severo 
peçam para Cláudio organizar sua festa. Orville 
sente ciúmes de Juliane com Arnoldão. 

Novelas Novelas Novelas 
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Igor Fernandez será visto em
‘Gênesis’ e na série ‘Sob Pressão’ 

‘Nos Tempos do Imperador’: 
Samuel fi ca noivo de Pilar após 
noite de amor com a jovem

Ator revelado na novela “Bom Sucesso” (2019), Igor Fernandez estará 
em dose dupla esta semana na televisão. Além de fazer uma participação 
em “Gênesis”, novela da Record, como o melhor amigo do príncipe Siquém 
(Marcelo Filho), ele será visto no episódio de amanhã de “Sob Pressão”, na 
Globo. O ator interpreta o ambicioso piloto de motocross Túlio na série médica.

Vejam em primeira mão o registro da comemoração do noivado de 
Samuel (Michel Gomes) e Pilar (Gabriela Medvedovski), em “Nos Tempos do 
Imperador”. O músico pede a mão da namorada após ter a primeira noite de 
amor com ela numa cabana na praia. As cenas serão exibidas na próxima 
semana. Antes de o clima entre os dois esquentar, o casal ainda passa por 
momentos delicados. Samuel salva a jovem de uma emboscada preparada 
por Zayla (Alana Cabral), que arma para um homem atacar a protagonista 
numa rua deserta, em sequências que irão ao ar no capítulo de amanhã. 
Pilar desmaia ao ser resgatada por Samuel e arde em febre. Dias depois, já 
recuperada, a mocinha formaliza o noivado com ele numa festa na Pequena 
África. Ao saber do novo compromisso do casal, Zayla fica furiosa.

À frente do novo programa dominical da Globo, “Zig Zag 
Arena”, que estreia no dia 3 de outubro, Fernanda Gentil 
se despede do “Se Joga” neste sábado, 28. Ela recebe uma 
convidada especial, Xuxa, na última edição da atração. Muito 
fã da apresentadora, Gentil surge em cima de várias cartas 
em referência ao clássico “Xou da Xuxa”. As duas batem 
um papo de forma remota. Acompanhada por sua cachorra 
Doralice, a eterna Rainha dos Baixinhos conversa direto de 
sua casa. Durante a entrevista, Xuxa relembra momentos 
marcantes da sua vida pessoal e da sua carreira, como o 
quadro “Intimidade”, do “Planeta Xuxa”, e o próprio “Xou da 
Xuxa”, que completou 35 anos de sua estreia agora em 2021.

Gentil entrevista Xuxa na 
despedida do ‘Se Joga’ e 
revela ter sido ‘baixinha’

Telinha
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

ED 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, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

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 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 – CEN-
TRO 

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED 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

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 ba-
nheiro), garagem.  LORIDA-
NI 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 ga-
ragem. 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   

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

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 

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala de 
jantar c/ balcão, uma suite 
e dois quartos, banheiro 
social, cozinha/ae pia, área 
de serviço coberta, amplo 
quintal, garagem. Edícula 
com sala/cozinha, dois 
quartos, banheiro social, 
área de serviço externa. LO-
RIDANI 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.  LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

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

VENDO VILA PIRES EM 
BONITO / MS 

Vendo ou troca - se . 
Maiores informações com 
proprietário Imer Pires. F: 
98114-9874 / 3331-3428.

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

VILA DO POLONÊS  12 
X 30

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

RESIDENCIAL GAMA 
10 X 25

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

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

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 sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

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

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 
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CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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 - Cen-
tro, 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 AUTO-
MATICO 2015 2015 BRAN-
CO 86114 QAD1612 Gaso-
lina    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GOL 1.0L 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 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
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 VERME-
LHO 97464 JCW1986 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

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

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

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

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

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

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. 

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 

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.  

 HOSPITAL DAS CA-
DEIRAS

Procurando onde arrumar 
suas cadeiras de fio sem 
precisar sair de casa? 
Trabalhamos com junco 
sintético fio de pvc, corda 
náutica e palhinha. Busca-
mos e entregamos em toda 
cidade. Faça seu orçamen-
to: Whatsapp: (67)99187-
8337 Leandro 

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.

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 

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

 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

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

 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

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

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

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 

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) 

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

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 

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 

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. Whatsa-
pp:(67)993036693

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  

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

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 

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

FAÇO FRETE E MU-
DANÇAS

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

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 

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

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
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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 

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 

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

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

HM MÓVEIS PLANE-
JADOS

Trabalhamos com móveis 
planejados, realizando 
sonhos para você, Faça 
um orçamento conos-
co: (67)99146-4401 
(67)99861-5485

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

SÓ SOLDAS PEQUI
Precisa de Solda? Vem pra 
só Solda Pequi, com mais 
de 30 anos de prática e 
experiência, Trabalhamos 
com fabricação de capotas, 
grades, recuperação de 
truck entre outros serviços. 
Ligação e Whatsapp (67) 
99646-5972 Edinaldo 

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

IMPERMEABILIZAÇÕES
Serviços de impermeabili-
zação com manta asfáltica, 
Lajes, piscinas, caixas d 
água, algibres e telhados 
Etc. Serviço com garantia e 
nota fiscal Ligação e What-
sapp (67) 99852-6137 
Mauro/ (67) 99332-2410 
Luciana 

FRETE 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

 PEQUENOS FRETES 
AZEVEDO

Atendo toda região de Cam-
po Grande. Ligação e What-
sapp (67)99873-7086 Erik

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

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

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 

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 

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

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

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

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 

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 

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

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

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 garantia. 
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 

FISIOTERAPEUTA EM 
QUIROPRAXIA

Tratamento com Qui-
ropraxia que trata as 
disfunções da coluna, 
sistema nervoso, perda 
de movimento, dores de 
cabeça, hernia de disco 
e nervo ciático. Fisiotera-
peuta crefito-13-282321-F 
Ligação e Whatsapp (67) 
99278-9359 Diego Amaral

QUIROPRAXISTA & 
MASSOTERAPEUTA

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

LAIS MACEDO PODÓ-
LOGA 

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

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

BARATO SÓ R$ 500,00
Uma cama, um fogão, uma 
geladeira, um armário, 2 
colchões de casal . Tratar F: 
99958-0773. 

 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 do-
ces para sua festa e evento 
proporcionando sabor e 
qualidade. Faça seu pedido 
pelo nossos canais de aten-
dimento abaixo: Whatsapp 
(67)99227-8629 Jéssica 
Instagram: @docess_do-
curass 

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 

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITU-
AL, ÓTIMAS PREVISÕES. 
SIGILO ABSOLUTO. JO-
GAM - SE CARTAS DE 
TARÔ. CONSULTA R$ 30. 
Rua Antonio Maria Coelho 
646. Fone: 9.8116-3003/ 
9 .8165-9057/9 .8206-
6644.

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 

ORIENTAÇÕES ESPI-
RITUAIS

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


