
Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  21º         31º
Corumbá  23º         34º
Dourados  23º         33º
Ponta Porã  22º         31º
Três Lagoas  25º         33º

Tempo
Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Consumidor não 
vê queda nos preços 

da carne bovina 
há três anos

Backup de água é alternativa para reverter a escassez
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Guariroba  O córrego concentra 42% da produção de água de Campo Grande. Um dos caminhos para evitar que ele seque é a conservação e reforma das barragens, que começaram neste mês de agosto. Outra preocupação da 
concessionária Águas Guariroba é o Córrego Lageado, que deixou de produzir 12 mil litros a menos por minuto. Nove super-poços estão em processo de perfuração na cidade, com capacidade de 500 mil litros a mais por segundo. Eles 

serão acionados apenas em período de escassez, o que os especialistas chamam de backup de água.  Página A5
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De 2018 para cá o custo médio 
atingiu 85%, segundo Dieese

O preço médio do quilo dos cortes 
bovinos: coxão mole, coxão duro e pa-
tinho, não registra queda desde 2018 
em Mato Grosso do Sul. Ao contrário, 
somente neste período o custo médio 
do quilo subiu 85,1%. Se comparada 
com o ano passado a majoração ficou 
em 43,2%. Os dados são de uma pes-
quisa do Dieese-MS (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos em Mato Grosso do 
Sul), obtida com exclusividade pelo 
jornal O Estado. Além disso, a super-
visora técnica do escritório regional 
do órgão, Andreia Ferreira, informou 
que a tendência é de os preços conti-
nuarem elevados e com possibilidade 
de alta a curto prazo. Página B3

Valentin Manieri

Prefeitura sorteia 
apartamentos 
do Cabreúva

“O brizolismo é 
uma corrente de 
pensamentos”

Brasil conquista seis 
medalhas  em jornada 
‘ruim’ na Paralimpíada

Dia da Pátria será de 
paz e ordem, garante 

secretário de segurança

Entre 13,4 mil inscritos, 498 fu-
turos moradores foram sorteados. 

Condomínio será próximo ao 
Centro de Belas Artes. Página A7

O presidente nacional do 
PDT, Carlos Lupi, cumpriu 
agenda em Campo Grande 

a onde apresentou a Frente 
‘Agora é Ciro’. Lupi enal-
teceu a força do PDT que 

tem nomes na sua história 
de Leonel Brizola e Getúlio 

Vargas. Página A8

Após a jornada de 
melhor desempenho 
do Brasil nas Para-
limpíadas, com nove 
medalhas na sexta-feira 
(27), os atletas do país 

tiveram performance 
mais tímida, mas ainda 
assim conquistaram 
seis medalhas ontem 
(28), em quatro esportes 
diferentes. Página B1

 Na próxima semana, 
é prometido protestos na 
Capital com carreata e 
motociata pró-Bolsonaro e 
ainda demonstrações de ci-
dadania por opositores no 
chamado ‘Grito dos Exclu-
ídos’. O secretário de Jus-
tiça e Segurança Antonio 
Carlos Videira enxerga 
com normalidade os atos 
na data e não acredita que 
haverá revoltas ou brigas. 
O gestor da segurança pú-
blica também destaca que 
possíveis confrontos entre 

movimentos com ideologias 
contrárias estão pratica-
mente descartados. “O 
que se busca é garantir a 
integridade física, a paz, o 
respeito e a ordem. Se não 
houver ordem não haverá 
progresso e esse é o lema.” 
O comandante-geral da 
PM, coronel Marcos Paulo 
Gimenez, afirmou que a 
corporação desenvolve 
trabalho de inteligência e 
monitoramento das orga-
nizações que visam fazer 
eventos na cidade. Página A3

Desempenho 
das mulheres 
marcam o dia

Bragantino e 
Galo duelam no 

Brasileirão
Página B1 Página B2
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Tempo seco agrava 
doenças respiratórias, 
infecções virais e 
alergias. Página 2

Sangramento nasal

Especialista ensina 
como lidar com as 
pequenas feras e 
identificar fúria. Página 6

Agressividade felina

Reprodução

Reprodução

Cores fortes na decoraçãoCores fortes na decoração 
Arquiteto dá 
dicas para quem 
quer mudar a 
ambientação de 
casa, fugindo um 
pouco das cores 
neutras. Páginas 4 e 5
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‘Mãe Arrependida’ orienta 
mulheres anti-maternidade

Página C1
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim

ATENDIMENTO AO ASSINANTE: (67) 3345-9050       A CIDADE É SUA, O PROBLEMA É NOSSO: cidadeesua@oestadoms.com.br

Os artigos assinados publicados neste espaço são de responsabilidade de seus autores e não representam, necessariamente, a opinião do jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

“Mais de 164 mil pessoas 
não procuraram primeira dose 
contra COVID em MS”

“Mais de 164 mil pessoas não procuraram 
primeira dose contra COVID em MS”

Rua 14 de Ju lho, 204 - Vi la San ta Do ro théa
Cam po Gran de - MS -  CEP 79004-392 - PABX: (67) 3345-9000

“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”

Padre Antônio Vieira
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Editorial

Dia da Educação Superior de Mato Grosso do Sul

Ideologia de gênero, uma aberração – II

 Pedro Chaves

Wilson Aquino

Sou muito grato ao destino por ter me co-
locado no campo da educação. Já se vão 
quase 60 anos de trabalho ininterruptos. 

O magistério deu-me as condições concretas 
para participar do processo de construção da 
educação fundamental, educação média e edu-
cação superior do estado de Mato Grosso do 
Sul. Conheci quase todos os grandes mestres 
do passado e, hoje, continuo a aprender com os 
colegas, professores do presente. 

Minha relação com educação me proporcionou 
e continua a me ofertar - muitas alegrias e belas 
surpresas. Posso assegurar que sou um homem 
realizado. Deus me deu muito mais do que pedi. 
Inclusive continuo com muita energia para con-
tinuar trabalhando em prol do desenvolvimento 
econômico e social de Mato Grosso do Sul.   

Na última sexta-feira (20 de agosto), por 
exemplo, fui homenageado, ao lado de outras 
personalidades, pela Assembleia Legislativa e o 
Conselho de Reitores de Instituições de Ensino 
Superior de Mato Grosso do Sul.  A homenagem 
foi parte da celebração do Dia Estadual do En-
sino Superior do estado. 

Essa é uma data importante e devemos 
celebrá-la com todo entusiasmo. Os mais ex-
perientes sabem que não faz muito tempo que 
começamos a implantar os cursos universitá-

rios no sul de Mato Grosso; entretanto, nossas 
faculdades e universidades já estão entre as 
melhores do país. Ofertamos cursos de gradu-
ação ao doutorado, tudo associado às pesquisas 
básicas e aplicadas. 

O grupo homenageado recebeu a comenda 
Pedro Pedrossian e a medalha Darcy Ribeiro. 
Fui escolhido para falar em nome de todos os 
agraciados. Posso dizer, sem falsa modéstia, 
que fiquei muito honrado. É muito bom ver re-
conhecido seu trabalho pela sociedade política 
e a sociedade civil.  

Fui amigo do governador Pedro Pedros-
sian, e da sua família, desde a década de 1960 
quando ele, ainda jovem, se preparava para 
liderar um rico e profundo processo de mo-
dernização de Mato Grosso. Eu me orgulho de 
ter participado desse processo de mudanças 
liderado por Pedro Pedrossian. Em 1981, então, 
fui secretário de estado da Secretaria de De-
senvolvimento Social do seu governo. 

Ademais, Pedro Pedrossian amava a edu-
cação. Foi um grande parceiro da Mace, do 
Cesup e a da Uniderp. Foi o único governador 
do Brasil a criar e implantar três universidades 
públicas em seus mandatos de governador. A 
existência da Universidades Federais de Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul, além da nossa 

Universidade Estadual, a UEMS, nasceram 
pelas mãos do homem de Miranda.   

Quando comecei minha vida de educador, 
inspirei-me em grandes brasileiros. Darcy Ri-
beiro foi um deles. Sua vida esteve vinculada 
diretamente à defesa da educação de quali-
dade e à luta contra as desigualdades sociais. 
Conheci Darcy Ribeiro, na década de 1970, 
participando dos movimentos liderados pelos 
atores da educação superior brasileira; ele 
carregava a autoridade e a experiência de ter 
criado a Universidade de Brasília. Mais tarde, 
no início da década de 1980, tive o prazer de 
conhecer o Programa Especial de Educação 
do governo Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, 
com o objetivo de implantar os CIEPs, trabalho 
liderado diretamente pelo professor e indige-
nista Darcy Ribeiro. 

Desejo que essa celebração se repita todo 
ano. A assembleia Legislativa e o Conselho de 
Reitores estão trilhando um caminho seguro 
para a valorização da educação do estado. 

Reconhecer o legado dos mestres do pas-
sado e do presente é uma alternativa justa 
e necessária. A sociedade que conhece seu 
passado tem todas as condições para melhorar 
o presente e se preparar para criar um futuro 
alvissareiro para todos.  

Como podem crianças de apenas 6, 8 anos 
receberem nas escolas aulas de sexo 
anal, ménage, zoofilia e homossexua-

lismo, entre outras “matérias” dessa natureza? 
Como pode o Estado tirar dos pais o direito de 
como educar seus próprios filhos e ele (Estado) 
é quem dita o que e como devem ser ensinadas 
às crianças? Como podem dizer a uma criança, 
um menino, por exemplo, que ele não é um 
menino?  Que é apenas uma criança que pode 
escolher ser menino ou menina? Essas e outras 
aberrações fundamentam a ideologia de gênero 
que vem sendo propagada em todo o mundo, 
como uma praga, tentando se materializar nos 
países, inclusive no Brasil.

Em alguns países, onde já contaminou a socie-
dade ela está promovendo o caos. Na Alemanha, 
por exemplo, onde virou lei, recentemente os pais 
de uma menina de apenas 8 anos de idade foram 
presos porque a apoiaram a não assistir aulas de 
educação sexual. Como se não bastasse, o casal 
perdeu a guarda dos 4 filhos, inclusive de um 
bebê que estava sendo amamentado.

Na Suécia, onde foram implantados os ba-
nheiros de gênero, usados coletivamente por 
homens e mulheres, um lamentável recorde se 
instalou ali: O país tornou-se o segundo do mundo 
em número de estupros.

No Canadá, é o Estado que determina como 
os pais devem educar os filhos. Em caso de 
desobediência, podem ser severamente punidos 
com a perda da guarda. Nas escolas, professores 
que não seguem as regras são demitidos e no 
comércio, perda de alvarás. É a censura do pen-

samento a todo vapor doutrinando o povo para 
a sua destruição como família e como sociedade 
organizada.

E como a ideologia de gênero permite ao 
indivíduo ser absolutamente o que ele quiser, e 
não apenas homem ou mulher, Nova York já re-
conhece na sua legislação, 43 gêneros humanos. 
Ou seja, pessoas que se acham cavalo, cachorro, 
macaco, árvore... Um absurdo! Uma aberração!

Um verdadeiro exército de homens, mulheres 
e “outros bichos”, que lutam há décadas para 
destruírem a família, a igreja e a sociedade, com 
financiamentos milionários de organismos como 
as Fundações Ford e Rockfeller, já se infiltrou em 
organismos como ONU para ter mais respaldo e 
força para se estabelecer nos países. A luta vem 
desde a libertação sexual da mulher nos anos 60, 
até hoje, com a definição de “gênero” em lugar 
de “sexo” do indivíduo.

Ao longo dos anos cresceu o número de 
apoiadores e incentivadores dessas ideias que 
vão contra os princípios morais e espirituais, ali-
cerçados nos Mandamentos e Ensinamentos de 
Deus, e que sempre deram a melhor sustentação 
para a família e à sociedade.

Já parou para pensar que de 3 anos para 
cá aumentaram drasticamente os números de 
filmes, novelas, livros, palestras... pregando a ide-
ologia de gênero de maneira explícita e implícita? 
Todas as “peças” e investidas são para parecer 
“normal” as mudanças que estão procurando 
fazer com as pessoas, casais e famílias? E não só 
“normal”, como também legal, no sentido de “ba-
cana”? Tudo isso não é por acaso. Não é, e nunca 

foi, uma transformação natural, pois vem sendo 
muito bem financiada e orquestrada há décadas 
para doutrinar as pessoas a aceitarem e viverem 
com essa “nova realidade” em que o casamento 
não é mais apenas um ato de união entre o homem 
e a mulher como Deus estabeleceu.

E para que ninguém pense que é exagero 
ressaltarmos essa “guerra silenciosa”, veja a 
evolução do que eles pregam, nas palavras de 
uma de suas grandes influenciadoras, a escritora 
Shulamit Firestone, no seu livro “A dialética do 
sexo”. Ela dá o passo a passo para a destruição 
da família. Observe alguns trechos de seu livro:

“1) A libertação das mulheres da tirania de 
sua biologia reprodutiva por todos os meios 
disponíveis e a ampliação da função reprodutiva 
e educativa a toda a sociedade considerada. 
(...) Estamos falando de uma mudança radical. 
Libertar as mulheres da sua biologia significa 
ameaçar a família, que é a unidade social orga-
nizada em torno da reprodução biológica e da 
sujeição das mulheres ao destino biológico.

2) (...) Eliminar estas condições já será 
suficiente para destruir a família, que produz 
a psicologia do poder. Contudo, nós a destrui-
remos ainda mais.

3) (...) Todas aquelas instituições que se-
gregam os sexos ou separam as crianças da so-
ciedade adulta, destruídas. Abaixo a escola (...) E 
se as distinções culturais entre homem e mulher 
e entre adultos e crianças forem destruídas, nós 
não precisaremos mais da repressão sexual que 
mantém essas classes diferenciadas, sendo pela 
primeira vez possível a liberdade sexual natural.

Jornalista e Professor

É economista, educador, empresário e 
secretário especial de Relações Institucionais 

e Assuntos Estratégicos do Governo 
de Mato Grosso do Sul

A alta nos preços da carne bovina, que 
passa de 34% no acumulado em 12 
meses segundo os números do IPCA, 

é um fenômeno “estrutural” e que deve se 
manter ao longo do dos próximos anos. 
Houve uma mudança estrutural no cenário de 
custos de matéria-prima no Brasil em todas 
as proteínas. É o mesmo cenário enfrentado 
em grãos. Isso reflete em um aumento no 
preço dos produtos. Parte disso é sempre 
repassado ao consumidor. Um cenário, em 
geral, de proteína mais cara no Brasil.

Entretanto, a alta nos preços não im-
pactou as vendas da companhia, que tem 
registrado aumento da demanda por pro-
cessados e industrializados, bem como na 

comercialização de aves e suínos por meio 
da marca Seara. Frangos e suínos são pro-
dutos que têm uma competitividade boa, e 

temos visto uma boa demanda pra todos 
esses produtos. No segundo trimestre deste 
ano, a JBS Brasil registrou receita líquida 
de R$ 12,7 bilhões, 46% maior que o obser-
vado no mesmo período do ano passado. 
A avaliação é de que o resultado reflete o 
bom desempenho das vendas mesmo com 
o repasse da alta dos custos de produção.

Na mesa do consumidor, a pandemia 
da COVID-19 provocou mudanças nos 
brasileiros, que vem cortando o consumo 
de carne bovina para o menor nível em 
25 anos. Agora, cada brasileiro consome 
26,4 quilos desta proteína ao ano, queda 
de quase 14% em relação a 2019 – quando 
ainda havia crise sanitária. 

Um maior nível de oferta de gado no 
mercado doméstico só deve se materializar 
em 2022, já que a cadeia de bovinos tem um 
ciclo longo e o aumento de retenção das fê-
meas começou a se intensificar no segundo 
semestre de 2019, período em que a China 
aumentou sua demanda pelo produto.

Sendo assim, levando em conta este 
cenário, acredita-se que o prognóstico para 
2022 é que haja um descasamento entre uma 
maior oferta de gado pronto para o abate e 
uma menor demanda da China que, possivel-
mente, já terá recomposto seu plantel de su-
ínos, já que esse movimento vem ocorrendo 
de maneira mais rápida. Fazer um churrasco 
aos fins de semanas tornou-se um evento. 

Fenômeno “estrutural”
Na mesa do consumidor, 
a pandemia da COVID-19 

provocou mudanças 
nos brasileiros, que vem 
cortando o consumo de 

carne bovina para o 
menor nível em 25 anos.

4) Assim chegaremos à liberdade sexual para 
que todas as mulheres e crianças possam usar 
a sua sexualidade como quiserem. Não haverá 
nenhuma razão para não ser assim(...) Em nossa 
nova sociedade a humanidade poderá finalmente 
voltar à sexualidade natural ‘polimorficamente 
diversa’:  Serão permitidas e satisfeitas todas 
as formas de sexualidade. A mente plenamente 
sexuada tornar-se-ia universal, se a criança esco-
lhesse a relação sexual com os adultos, ainda no 
caso que escolhesse a sua própria mãe genética, 
não existiriam razões, a priori, para que esta 
rejeitasse suas insinuações sexuais visto que o 
tabu do incesto teria perdido a sua função”.

A ameaça é grave! A família e a sociedade 
precisam se levantar e lutar, agora.



Os primeiros meses de 
mandato do vereador Pro-
fessor Juari (PSDB) é reco-
nhecido pela população como 
o parlamentar com maior de-
sempenho em Campo Grande 
(MS), pelo Instituto Ranking 
Brasil, alcançando percen-
tual de 5%. 

“Não fazemos nada para a 
nossa vanglória, fazemos pelo 
bem da população, que luta dia-
riamente em busca de uma me-
lhor qualidade de vida. Vamos 
continuar trabalhando sem 
medir esforços para apoiar os 
campo-grandenses”, destacou 
o Vereador Prof. Juari. 

Atrás do Vereador Prof. 
Juari estão os vereadores 
Carlão Borges (4,35%), Pro-
fessor Riverton (4%), Sílvio 
Pitu (3,20%) e Marcos Ta-
bosa (3%). 

Abaixo de 3% e até 2% apa-
recem os vereadores Ronílço 
Guerreiro (2,40%), Ayrton 
Araújo (2,30%), Valdir Gomes 
(2,25%), Camila Jara (2,16%) 
e Otávio Trad (2,05%). Na se-
quência estão Zé da Farmácia 
(1,70%), Gilmar da Cruz 
(1,60%), Dr. Jamal (1,50%), 
Júnior Coringa (1,45%), 
Coronel Villasanti (1,35%), 
Tiago Vargas (1,30%), Clo-
doílson Pires (1,20%), Papy 
(1,15%), Betinho (1,10%) e Dr. 
Loester (1%).

Os demais vereadores 

pontuaram abaixo de 1%. 
Os eleitores que não res-
ponderam e não sabem são 
50,70%. Conforme os dados, 
a pesquisa entrevistou mais 
de mil pessoas em todas as 
regiões da Capital. 

Com mais de 500 indicações 
protocoladas junto aos órgãos 
municipais, visando atender 
todas as regiões de Campo 
Grande, o Vereador Prof. Juari 
e sua equipe de assessores tem 
como hábito se deslocar para 
os bairros da capital diutur-
namente, visitando principal-
mente equipamentos públicos, 
comércio local e abordando 
a população, para ouvir suas 
reivindicações.

Para interagir acesse canais 
digitais como o whatsapp, o 
site www.professorjuari.com.
br, facebook e instagram.

7 de setembro 

Mandato
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“Se busca garantir 
paz, respeito e 
ordem”, diz Videira

Pesquisa mostra Professor 
Juari como mais atuante

Protestos de 7 de setembro terá motociata 
e carreata por várias regiões da cidadeDivulgação
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www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Outra via?
Não é à toa que foi bastante comedida a fala do ex-ministro Carlos 

Marun, sobre a pré-candidatura de Simone Tebet, logo após parti-
cipar do encontro do MDB em busca da terceira via. O ex-presidente 
Michel Temer foi o protagonista do lançamento de uma espécie de 
reedição do programa Ponte para o Futuro, base de seu curto man-
dato presidencial, transformado em manifesto suprapartidário do 
MDB. O manifesto enfatiza a combinação de princípio federativo, 
rigor fiscal e subordinação ao princípio constitucional da harmonia 
e independência entre os poderes. Mais direto  que isso, impossível!!

Pré-candidato?
De toda a forma, como ele mesmo diz em outro contexto, é cedo 

para intensificar o processo sucessório, que precisa antes construir 
a unidade do centro. Sua receptividade a provocações acaba quando 
se tenta obter alguma resposta às especulações sobre as chances 
da candidatura de Bolsonaro à reeleição. No entanto, confrontado 
sobre a eventual inviabilidade, não só da vitória de Bolsonaro, mas 
até mesmo de sua candidatura – de paulista se torna mineiro. “Tudo 
é possível”. Mas para o MDB, o “Volta, Temer” se encaixa nessa 
resposta de aparente desconversa, o que faz do evento na Fundação 
Ulysses Guimarães, senão um pré-lançamento, pelo menos um balão 
de ensaio.

Ex-presidente 
Temer enfatizou ainda que depois de conversas com patentes 

militares de comando, em conjunto com outros ex-presidentes, não 
acreditar em ruptura democrática e avalia que o aprofundamento da 
crise, nas circunstâncias atuais, tem como segunda vítima o próprio 
governo. “A primeira é a população”.

Código Eleitoral
É grande a expectativa da classe política para que a proposta 

do Novo Código Eleitoral seja votada nesta semana. A proposta tem 
905 artigos e faz parte do Projeto do Novo Código Eleitoral alterar 
as regras para mudança de partido entre outras. O projeto que cria 
o novo Código, está em análise na Câmara dos Deputados, restringe 
as regras de fidelidade partidária ao determinar que ocupantes de 
cargos majoritários tenham que obedecer a uma janela eleitoral para 
trocar de partido. O texto, porém, amplia a possibilidade de troca. 
Vamos aguardar pra ver o que vem por aí.

Por Que Não Eu?
Tem nome Alberto e sobrenome Inácio da Silva e desde a última 

reunião do   PT e vive a cantar o  refrão da música do Leoni. O novo 
pretendente a pré-candidato ao governo pelo PT é filho de um irmão 
do ex-presidente Lula de nome Damião Inácio da Silva, 83 anos e a 
mãe Antônia Inácio da Silva e migraram há anos para Ponta Porã, 
onde o rapaz cresceu. Alberto é bacharel em direito e já disputou 
eleição pra vereador na capital não atingindo pouco mais de uma 
centena de votos. Mas acha que chegou a hora de renovação e vai 
apresentar seu nome nas prévias contra o ex-governador Zeca do 
PT e o ex-prefeito de Mundo Novo, Humberto Amaducci. Zeca do 
PT diz ser “importante a pluralidade de ideias para gente debater 
até abril de 2022.”

Plano B
A decisão entre os 3 pré-candidatos petistas só deve ser sair nas 

convenções de maio do ano que vem. Por já ter sido candidato a 
governador em 2018, Humberto Amaducci, quando recebeu 132.638 
votos, ficando em quarto lugar na disputa tem mais chances de em-
placar como plano B do partido de Lula que o sobrinho. Em caso de 
Zeca do PT decidir sair candidato a deputado. Humberto Amaducci 
foi prefeito de Mundo Novo de 2013 a 2016.

Andrea Cruz

Forças de segurança e mo-
vimentos políticos de Campo 
Grande se preparam para 
manifestações do Dia da In-
dependência, em 7 de se-
tembro. Na próxima semana, 
é prometido protestos no 
Centro com carreata e moto-
ciata pró-Bolsonaro e ainda 
demonstrações de cidadania 
por opositores no chamado 
‘Grito dos Excluídos’. A Se-
jusp (Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pú-
blica), através do secretário 
Antonio Carlos Videira en-
xerga com normalidade os 
atos na data e não acredita 
que haverá revoltas ou brigas 
por parte dos participantes. 

Questionado, Videira 
afirmou ao Jornal O Estado 
que as forças de segurança 
estadual estão preparadas 
para lidar com as atividades 
na data. “Podemos dizer que 
anualmente é comum no 7 
de setembro, manifestações 
tanto de um lado quanto 
de outro. Um exemplo, é 
o ‘Grito dos Excluídos’. A 
segurança pública de Mato 
Grosso do Sul tem todo um 
planejamento voltado para 
manter a comemoração do 
Dia da Pátria. Nós temos o 
pessoal da inteligência, já 
atuando de forma a subsi-
diar os tomadores de decisão 
das melhores medidas que 
possam garantir o respeito 
ao Dia da Pátria e também 
uma manifestação respeitosa 

daqueles que divergem de um 
tema e outro.”

O gestor da segurança 
pública também destaca que 
possíveis confrontos entre 
movimentos com ideologias 
contrárias estão pratica-
mente descartados. “O que 
se busca é garantir a integri-
dade física, a paz, o respeito 
e a ordem. Se não houver 
ordem não haverá progresso 
e esse é o lema.”

Sobre a organização da Po-
lícia Militar de Mato Grosso 
do Sul, o comandante-geral 
coronel Marcos Paulo Gi-
menez, afirmou que a corpo-
ração desenvolve trabalho de 
inteligência e monitoramento 
das organizações que visam 
fazer eventos na cidade. 
Ele esclarece que a Polícia 
Militar tem a responsabili-
dade de realizar a segurança 
quando informada. “É livre 
o direito de se manifestar 
desde que seja informado 
com antecedência. A PM é 
informada e adota o proce-
dimento operacional padrão. 
Temos no artigo 5º inciso 4 
e 5 da Constituição Federal, 
que fala que o direito da 
manifestação e livre pensa-
mento é garantido, desde que 
seja informado com antece-
dência. Também temos outro 
artigo que cita que é vedado o 
anonimato nos manifestos.”

O comandante explicou 
também que a PM se or-
ganiza seguindo as normas 
para evitar confrontos entre 
manifestantes com ideolo-

gias opostas. Por isso, que é 
necessário as organizações 
informarem com antece-
dência sobre os locais onde 
promoverão seus manifestos. 
“O artigo 5º inciso XVI diz 
que todos podem se reunir, 
sem armas, e desde que não 
frustrem outra reunião já 
organizada e avisada pre-
viamente. Isso é exatamente 
para evitar confrontos e é um 
procedimento adotado pela 
PMMS.”

Insubordinação
Em relação a possíveis 

casos de insubordinação 
por parte dos PMs com cha-
mamentos aos manifestos 
como ocorreu em São Paulo 
e houve o afastamento do 
comandante regional por de-
terminação do governador 
João Doria (PSDB), o se-
cretário Antônio Carlos Vi-
deira afirmou que o Coronel 
Marcos Paulo é uma grande 
liderança e existe a certeza 
de que as ordens e orienta-
ções são seguidas por toda 
a corporação. 

O comandante, Coronel 
Marcos Paulo também 
afirmou que não existem 
casos de infrações no Es-
tado e que Mato Grosso do 
Sul se diferencia dos de-
mais estados por agir sempre 
em acordo com as prerro-
gativas e Constituição Fe-
deral. “Até o momento não 
identificamos nenhum PM 
insubordinado com relação 
a essas movimentações. E 

sobre as possíveis punições 
caso ocorra podem ser dife-
renciadas. Cada caso é um 
caso e precisa ser anali-
sado. O policial militar é 
regido por várias legislações, 
desde o Código Penal Militar 
ao regulamento disciplinar. 
Aqui não tenho recebido 
nenhuma informação sobre 
casos assim.”

Monopólio do ‘patriotismo’ 
O sociólogo Paulo Cabral 

afirma que tem plena con-
vicção de que as forças de-
mocráticas do país, não vão 
deixar haver ruptura do sis-
tema e que as manifestações 
dos bolsonaristas são uma 
tentativa de demonstração 
de força, pois cada vez mais o 
movimento perde apoiadores 
pelos erros do presidente Jair 
Bolsonaro. Ele explica que 
é como se o grupo tentasse 
monopolizar atos de patrio-
tismo. “No período da dita-
dura, os militares possuíam 
o poder e fizeram aquela 
chamada ‘grande patriotada’. 
Mas, uma coisa é diferente da 
outra. Você pode vestir verde 
e amarelo e vender nossas 
riquezas para o estrangeiro, e 
isso não tem nada de patriota. 
É como se eles quisessem 
fazer aquele monopólio do 
patriotismo. Como se só eles 
amassem o Brasil e lutassem 
para melhorias. Quando na 
verdade, apoiam um gestor 
que não resolve o problema 
da inflação, do desemprego e 
a crise da pandemia.”

No dia 7 de Setembro, Dia 
da Independência do Brasil, 
movimentos de apoio ao pre-
sidente Jair Bolsonaro iniciam 
atividades na parte da manhã. 
Segundo eles, o intuito é ir às 
ruas para defender a demo-
cracia, liberdade de opinião 
e protestar contra decisões 
que consideram arbitrárias 
tomadas pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal).

 Em Campo Grande, o bol-
sonarista e deputado estadual 
Capitão Contar (PSL) está or-
ganizando a Motociata da In-
dependência, ato que irá reunir 
motociclistas com concentração 
a partir das 8h45, e saída às 
9h do Yotedy, localizado na rua 
Antônio Maria Coelho, n. 6200. 
O percurso será de 20 km e irá 
percorrer o Parque dos Poderes, 
Afonso Pena, Base Aérea, re-
tornar para altos da Afonso 
Pena e dispersar às 11h. 

“Pela liberdade dos bra-
sileiros, pela democracia e 
futuro do Brasil vamos para 
às ruas no dia 7 de setembro 
mostrar a nossa força! Não 
podemos nos calar e permitir 
que rasguem a nossa Consti-
tuição e nos coloquem num 
regime de exceção”, disse o 
deputado Capitão Contar.

Também é previso uma 
carreata organizada por 
grupos bolsonaristas que 

Secretário Antonio Carlos 
Videra comenta sobre 
o Dia da Independência

Dia da Independência será de grande 
movimentação em Campo Grande e 
forças de segurança estarão prontas 
para evitar que tenha confrontos

se concentram na Praça do 
Rádio Clube com horário a 
ser confirmado. As manifes-
tações têm apoio dos depu-
tados Luiz Ovando (PSL), 
Coronel David (sem partido) 
e do vereador de Campo 
Grande Tiago Vargas (PSD).

Em Mato Grosso do Sul ca-
ravana com transporte, hotel e 
alimentação pagos por produtores 
rurais para ir à Brasília estão 
sendo organizadas pelo Sindicato 
Rural de Coxim. Em Corumbá, os 
apoiadores vão por conta própria 
em um grupo de aproximada-
mente 20 pessoas lideradas pelo 
ex-candidato a prefeito Elano de 
Almeida do PSL.

Oposição 
Indagado sobre o que 

pensa a respeito das movi-
mentações bolsonaristas em 
7 de setembro, o deputado 
federal Dagoberto Nogueira 
(PDT), que faz oposição ao 
governo disse ao Jornal O 
Estado que é uma demons-
tração de desespero. 

“As pesquisas mostram 
que ele [Bolsonaro] tem uma 
rejeição acima de 60% e com 
aprovação próxima de 20%, 
ou seja, ele vem caindo todos 
os dias porque a medida que 
as pessoas vão conhecendo 
e vão sabendo quem ele é, 
o que pensa e o que repre-

senta, as pessoas vão saindo 
fora. Ele vai chegar ano que 
vem sem ninguém e esse é um 
ato de desespero dele. Penso 
que até pela falta de conheci-
mento parte dessas pessoas 
que estão fazendo tudo isso 
hoje, vão ter vergonha de 
ter agido dessa forma. As 
pessoas devem olhar para o 
nosso País, onde está difícil 
até para comer.”

O presidente regional do 
PT em MS, Vladimir Ferreira 
afirma que haverá em progra-
mação do movimento ‘Grito dos 
Excluídos’, mas que o local e 
horário a ocorrer ainda será 
firmado em 31 de agosto. 

Deputado Capitão Contar 
vai liderar motociata 

em manifestação, 
como ocorreu durante 

campanha
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De Ênio Verri (PT-PR), deputado, a respeito de o STF ter 
formado maioria sobre ser constitucional lei da autonomia 
ao Banco Central.

A maioria do STF que garante a 
autonomia ao BC contribui para 
que a raposa cuide do galinheiro

220V
A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do 

Supremo Tribunal Federal, de barrar a investigação de 
atos do atual diretor-geral da Polícia Federal no inquérito 
sobre a interferência do presidente Jair Bolsonaro 
fortaleceu Paulo Gustavo Maiurino. A leitura de policiais 
experientes é a de que, desde que chegou, o diretor deu 
sinais de que agia sabendo que teria respaldo externo 
especialmente no Supremo e agora ficou provado que não 
era somente impressão.

Parceiro
O chefe da PF foi secretário de segurança do STF 

durante presidência de Dias Toffoli, de quem é próximo. O 
ministro foi um dos principais fiadores da sua indicação.

Alinhado
Maiurino leva internamente bandeira semelhante à ala 

chamada garantista do Supremo e também do procurador-
geral Augusto Aras, contra os ditos excessos da Lava Jato. 
A avaliação da nova diretoria, feita logo na chegada, é que 
o órgão estava descontrolado, acostumado com operações 
espetaculosas e envolto em vazamentos de dados.

Desculpa
Para os críticos, no entanto, esses pontos são usados 

para justificar ações que, na verdade, miram fragilizar a 
independência da PF e evitar desgaste com autoridades. Com 
perfil político, o chefe da polícia estava fora da corporação há 
quase dez anos, trabalhando em funções de confiança.

É real
Se nos corredores agora há a certeza de que o diretor-

geral tem apoio no STF, o episódio envolvendo o inquérito 
de interferência de Bolsonaro também serviu para dar 
materialidade à tese que pairava na cúpula, de que há 
movimentos internos para tentar derrubar Maiurino.

À toa
O Ministério Público junto ao TCU pediu para investigar 

se houve gasto inútil quando o Ministério da Saúde e a 
Fiocruz contrataram aviões para buscar 2 milhões de 
doses da AstraZeneca na Índia.

Turbulência
A Fiocruz gastou cerca de R$ 500 mil e a Saúde 

também contratou um avião da Azul, cujo valor pago é 
desconhecido. As viagens não ocorreram porque o governo 
indiano não liberou as vacinas.

Desconto
Como mostrou a Folha, após a confusão, o Itamaraty 

negociou as mesmas doses em valor abaixo do 
estipulado com a Fiocruz. O pedido de investigação é do 
subprocurador-geral Lucas Furtado e também mira o 
suposto superfaturamento ou ato antieconômico na compra.

Na faixa 
A reforma tributária paulistana projetada pela gestão 

Ricardo Nunes (MDB), revelada pelo Painel, pretende dar 
isenção de taxas de fiscalização de estabelecimentos por 
dois anos para todos os empresários da cidade. A ideia é 
dar impulso para a retomada econômica após a pandemia.

Balança
Além disso, a prefeitura quer reduzir os valores dos 

impostos de setores como turismo, call center, aplicativos e 
educação à distância. Os custos deverão ser parcialmente 
compensados por revisão da planta genérica de valores do 
IPTU que será enviada à Câmara Municipal.

Visita
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu o 

advogado Paulo Fernando Melo da Costa na quinta (26). 
Ele é uma das lideranças do integralismo no Brasil e 
militante de movimentos antiaborto.

F5
O encontro não foi divulgado na agenda pública do ministro. 

O Painel procurou a pasta, que então incluiu o evento e disse 
que estava dentro do prazo legal para atualizá-la.

Laços
Paulo Fernando foi colocado como vice-presidente do PTB 

no DF por Roberto Jefferson em aproximação entre a sigla e 
o movimento inspirado no fascismo italiano. Paulo Fernando 
escreveu que o encontro foi para tratar de biografia sobre 
Enéas Carneiro, de quem Queiroga foi aluno.

Exemplo
Número 2 da Secretaria da Cultura do governo federal, o 

ex-PM André Porciuncula tem defendido que não são todas 
as ações da Justiça que devem ser obedecidas. Assessores 
de Bolsonaro já relataram que o presidente considera 
descumprir ordens do STF.

Código eleitoral

Manifestações

Proposta de alteração deve ser colocada em plenário na próxima quinta

Quarentena para militares, policiais e 
juízes deve valer só a partir de 2026

PMs devem ir a protestos, mas não 
há risco de ruptura, dizem associações

Reprodução

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Alterações do 
código eleitoral 
será apreciada 
pela Câmara 

dos Deputados

Danielle Brant e Ranier Bragon
Folhapress

Após pressão da base do 
governo Bolsonaro na Câmara, 
a proposta de estabelecer uma 
quarentena de cinco anos para 
que militares, policiais, juízes e 
promotores disputem eleições 
deve valer apenas a partir do 
pleito de 2026.

A pressão para adiar a en-
trada em vigor do dispositivo 
veio do governo e da bancada 
da bala na Câmara, segundo 
pessoas que acompanharam a 
negociação. A quarentena está 
na versão mais recente do re-
latório da deputada Margarete 
Coelho (PP-PI), por articulação 
de partidos do centrão, em es-
pecial PP e PL.

Margarete está à frente do 
projeto de lei complementar que 
pretende revogar toda a legis-
lação eleitoral vigente e colocar 
em seu lugar um único Código 
Eleitoral. Ela deve apresentar 
uma nova versão de seu texto 
estabelecendo que a quarentena 
só entre em vigor em 2026.

A votação do projeto pelo ple-
nário da Câmara está prevista 
para a próxima quinta-feira (2).

Questionada na sexta-feira 
(27), Margarete não quis falar 
especificamente sobre esse 
ponto. Por meio de sua asses-
soria, afirmou apenas que está 
conversando com as bancadas e 
com representantes das frentes 
parlamentares do Congresso 
para chegar ao melhor texto 
possível para votação.

Se fosse sancionada até o 
início de outubro deste ano para 
valer na eleição de 2022, a pro-
posta inviabilizaria eventuais 
pretensões políticas de policiais 
e militares que buscam surfar 

na onda do bolsonarismo, como 
o general Eduardo Pazuello, 
além do ex-ministro e ex-juiz 
Sergio Moro, entre outros. Com 
o adiamento para 2026, não 
haveria esse risco.

Nos bastidores, a eventual 
candidatura presidencial de 
Moro era um dos principais 
alvos do centrão, já que o ex-juiz 
da Lava Jato foi algoz de vários 
integrantes do grupo durante 
as investigações da força-tarefa 
sediada em Curitiba.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), é um 
dos defensores da quarentena, 
assim como o ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, principal 
cacique do PP. A medida conta 
com o apoio de outras siglas 
do centrão, como o PL, além 
da oposição.

Apesar disso, pesa a favor 
do adiamento a posição de inte-
grantes do governo e do próprio 
presidente da República. Bolso-
naro afirmou que deve vetar o 
texto caso ele seja aprovado pelo 
Congresso para valer em 2022.

Se aprovado pela Câmara, 
o projeto segue para o Senado. 
Bolsonaro tem poder de veto 

ou sanção, mas a palavra final 
cabe ao Congresso, que pode 
derrubar um eventual veto.

Inelegíveis
A atual versão do texto 

afirma que são inelegíveis, 
para qualquer cargo, militares, 
policiais, guardas municipais, 
magistrados e integrantes do 
Ministério Público que não te-
nham se afastado definitiva-
mente de seus cargos e funções 
até cinco anos antes do pleito. 
Apenas aqueles detentores de 
mandato eletivo, ou ex-deten-
tores de mandato, estariam 
fora da restrição.

A vedação prevista na qua-
rentena, que trata da elegibili-
dade dos candidatos, atingiria 
mesmo aqueles que tivessem 
se afastado de suas antigas 
funções antes de a norma 
passar a valer.

Nas eleições de 2018, vá-
rios integrantes das forças de 
segurança pegaram carona 
na onda de Bolsonaro e se 
elegeram ao Congresso e As-
sembleias Legislativas.

Já a discussão sobre a qua-
rentena para juízes é antiga. 

Mais recentemente, deputados 
articularam incluir o dispositivo 
na PEC (proposta de emenda à 
Constituição) que busca im-
pedir militares da ativa de 
ocuparem cargos políticos em 
governos, a chamada “PEC do 
Pazuello”. No entanto, a ideia 
não foi para frente.

Além da quarentena, o pro-
jeto relatado por Margarete 
traz diversas modificações na 
legislação eleitoral, entre elas 
censura a pesquisas eleitorais 
e uma fragilização de regras de 
transparência, de fiscalização 
e de punição pelo mau uso do 
dinheiro público.

Sob o comando de Lira, a 
Câmara tenta neste ano aprovar 
um pacote que representa a 
maior alteração das regras po-
líticas e partidárias desde a 
Constituição de 1988.

Parte deste pacote já ficou 
pelo caminho, como o distritão 
-modelo que mudava o sis-
tema de eleição de deputados 
e vereadores- e a impressão 
do voto eletrônico, bandeira do 
bolsonarismo, que a sustenta 
baseada em falsas afirmações 
de fraudes nas eleições.

Manifestações no 
dia 7 de setembro 
serão pró-Bolsoanro 
por todo o Brasil

Folhapress

Policiais militares do país 
todo devem aderir aos atos 
de 7 de Setembro a favor 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), mas não há 
risco de ruptura institucional, 
sustentam associações que 
reúnem praças e oficiais de 
diversos estados.

Em meio a um recru-
descimento da crise entre 
Poderes e de atritos entre 
governadores e forças de se-
gurança, entidades defendem 
a presença dos agentes em 
protestos, desde que de ma-
neira individual, e reiteram 
em parte as críticas aos ges-
tores estaduais.

Opinam, porém, que a 
temperatura das tropas é 
baixa na prática, porque 
os policiais sabem que se 
cruzarem a linha terão que 
responder disciplinar ou cri-
minalmente. A preocupação 
real, dizem, é com salários e 
condições de trabalho.

“Não é nada desse clima 
que estão pregando, está ha-
vendo uma superestimação”, 
afirma o coronel da reserva 
Marlon Teza, presidente da 
Feneme (Federação Nacional 
das Entidades de Oficiais Mili-
tares Estaduais), que reúne 51 
associações e 75 mil filiados.

Nessa semana, o coronel 
Aleksander Lacerda foi exo-
nerado do cargo de coman-
dante de sete batalhões da 
PM no interior de São Paulo, 
após fazer críticas ao gover-
nador João Doria (PSDB) e 

convocar seus seguidores nas 
redes sociais para o protesto 
na avenida Paulista.

Para o coronel Marlon Teza, 
o ocorrido não teve grande 
repercussão nas fileiras dos 
estados. “Esse caso de São 
Paulo foi um caso totalmente 
isolado. O que a gente escuta 
é que os policiais vão ficar fiéis 
às ordens das autoridades, à 
Constituição”, afirma.

Publicamente, as princi-
pais associações paulistas 
se posicionam de forma pa-
recida, sem incentivo explí-
cito ou apoios logísticos. A 
Defenda PM (de oficiais), 
por exemplo, diz crer que os 
agentes em serviço irão “ga-
rantir a ordem pública e pro-
teger a população -manifes-
tantes e não manifestantes, 
de direita e de esquerda”.

No Rio de Janeiro o clima 
também é morno. Segundo um 
coronel da PM, a corporação 
fluminense não é tão unida 
como em outros locais, e as 
manifestações se limitam a 
ações individuais e policiais 
com cargos políticos. A partici-
pação é indiferente, de acordo 
com ele. Será só mais um ato e 
vai quem estiver de folga.

Um outro grupo intitu-
lado AmeBrasil (Associação 
Nacional dos Militares Es-
taduais), que reúne 18 en-
tidades, lançou uma nota 
dizendo que “as polícias mi-
litares não podem ser empre-
gadas de forma disfuncional 
por nenhum governador, pois 
são instituições de Estado e 
não de governo”, sem citar o 

presidente.
Todas as associações ou-

vidas indicam que a adesão de 
policiais ao protesto bolsona-
rista deve ser forte, como já é 
há alguns anos.

Um estudo do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública 
-que analisou 879 perfis de 
profissionais de segurança e 
3 milhões de comentários nas 
redes sociais em julho do ano 
passado- mostrou que 37% 
dos PMs interagiram em am-
bientes bolsonaristas radicais 
ou não, bem mais do que poli-
ciais civis e federais.

Há uma maior preocupação 
quanto aos atos em estados 
comandados por opositores de 
Bolsonaro, sobretudo aqueles 
com histórico de motins e 
casos de indisciplina, como 
Bahia e Ceará. Nesses locais, 
as associações defendem a 
liberdade de se manifestar dos 
policiais, mas também mini-

mizam a possibilidade de dis-
túrbios e descartam rupturas.

“Isso é história da caro-
chinha, não vai acontecer”, diz 
o sargento reformado Pedro 
Queiroz, que é vice-presidente 
da Anaspra (Associação Na-
cional de Praças) e presidente 
da Aspramece (que representa 
praças cearenses).

“Mas se o policial não usar 
a estrutura estatal, não es-
tiver uniformizado, não disser 
que é coronel, soldado ou 
sargento, ele tem o direito de 
se manifestar como pessoa 
física. Sou obrigado a dar um 
nó na minha língua porque 
sou militar?”, questiona.

Segundo as associações, a 
Constituição proíbe a filiação 
partidária e organização sin-
dical de militares da ativa, 
porém o veto não se estende às 
manifestações de pensamento, 
desde que não se use a imagem 
das corporações.
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GERAL
Meio ambiente

Para evitar 
problemas de 
outras capitais, 
empresa 
programa nove 
super-poços para 
reserva de água

Tecnologias para backup de água são 
caminhos para garantir abastecimento

Divulgação/Águas Guariroba

Morador há 40 anos na 
rua Doná Deolinda Pereira 
de Souza, no bairro Pio-
neiros, o casal de aposen-
tados Anunciato e Evan-
gelina Godoy, presenciou a 
transformação do bairro. 
Sentados à sombra de uma 
árvore, recordam que a área 
do poço antes era ocupada 
por um campo de futebol 
de terra. O que se via era 
uma cortina de terra em 
dias de sol e um trans-
torno com lama em dias de 
chuva.  Agora, vai brotar a 
importante fonte de vida, a 
água, de um poço com tec-
nologia avançada.    

Quando se mudaram não 
havia asfalto, a escola, a 
creche e muito menos luz. 
Evangelina teve que parar 
de trabalhar com costura 
por falta de energia. Ela vê 
no poço uma garantia de 
água não só para os mo-
radores, mas para toda a 
cidade. “Eu sou uma pessoa 
que não gosto de reclamar 
da vida. Apenas agradeço. 
Se tem algo sendo feito para 
o bem da população, temos 
que agradecer”, diz. “A po-
pulação de Campo Grande 
cresceu muito. Tanto que 
hoje nem precisamos mais 
sair para ir ao centro, no 
bairro tem tudo. O poço será 
importante para não faltar 
água na cidade”, comple-
menta Anunciato.   

As obras iniciaram em 
maio, em espaço da prefei-
tura, do lado da Escola Muni-
cipal Abel Freire de Aragão. 
Como tem 146 poços, a 
Águas possui perfil hidro 
geológico de toda cidade e 
tem mapeado os locais mais 
propensos a ter água e condi-

ções de perfuração.  Por isso 
foi realizada uma análise de 
geologia da área.    

O sistema do Pioneiros vai 
reduzir a indisponibilidade 
de água de outros sistemas, 
principalmente da estação 
do Lageado (localidade). Vai 
deixar encaminhado dois 
mil metros cúbicos de água 
para as regiões do Pioneiro, 
Dom Antônio e Paulo Coelho 
Machado. Um alívio ao abas-
tecimento.      

Campo Grande é uma das 
poucas cidades que têm todo 
sistema de água interligado. 
A água captada lá no Gua-
riroba, é transportada até o 
Pioneiros, por de adutores.      

Cada poço tem um ta-
manho. O Pioneiros tem pro-
fundidade de 660 metros. 
O local já está perfurado, 
a bomba instalada, e água 
podendo sendo retirada e 
já deve ser usada a partir 
de setembro. O super-poço 
oferece vasão de 350 mil 
por hora. É 100% revestido 
em aço, com vida útil maior, 
com duração de até 30 anos. 

Themis Oliveira destaca 
que a Águas Guariroba está 
investindo pesado na per-
furação de poços para que 
passe o período de seca 
mais confortável. “Estamos 
no terceiro ano atípico em 
termos de regime de seca. 
Os reservatórios e manan-
ciais estão baixos. A pró-
pria Agência de Energia 
Elétrica acompanha a si-
tuação. Particularmente, 
Campo Grande tem uma 
vantagem: está sob um 
Aquífero do Guarani. Hoje, 
ele já responde 40% da pro-
dução de água que abastece 
a cidade”, revela.

Em frente de casa

Aposentados Anunciato 
e Evangelina Godoy 

presenciaram a transformação 
do bairro Pioneiros

Bruno Arce

O Sistema Cantareira, prin-
cipal fonte de abastecimento 
de São Paulo, opera em grau 
de alerta por conta da falta de 
chuvas. A situação é um recado 
para Mato Grosso do Sul que, 
embora tenha abundância na 
natureza, sofre ameaças pon-
tuais de falta de água e pode, no 
futuro, ter a mesma intensidade 
de preocupação que o estado 
vizinho. O uso da tecnologia 
para sistemas de captação e 
tratamento, e entendimento hu-
mano para prática de ações de 
economia e conservação estão 
cada vez mais necessários para 
desacelerar a ofegante explo-
ração de fontes de água.

Nos últimos dois anos, 
Campo Grande passou por 
uma das piores estiagens e, 
em contrapartida, o consumo 
de água aumentou porque o 
líquido tratado teve de ser uti-
lizado em atividades que uma 
boa chuva resolveria como, 
por exemplo, manutenção de 
jardins. Atividades de recre-
ação para espantar o calor e 
mais necessidade de limpar 
ambientes por conta da poeira 
também engrossam o cordão 
dos vilões do alto consumo.

A junção do hidrogênio com 
o oxigênio não é tão simples 
como se imagina para pro-
duzir água. Cabe ao ser hu-
mano fazer uso racional e 
depois o tratamento para de-
volução do líquido à natureza 
para que o ciclo se renove, 
pois da água depende a vida 
humana, plantas, animais e 
atividades que envolvem eco-
nomia, hábitos domésticos ou 
fora de casa. Junto ao aumento 
de demanda, por questões cli-
máticas e crescimento da po-
pulação, é preciso pensar re-
servas, o que os especialistas 
chamam de backup de água.  

Conforme levantamento da 
Águas Guariroba, empresa 
concessionária do serviço de 
água na Capital, o consumo 

Técnica de perfuração dos poços de petróleo na busca por água

Bruno Arce

Com uma vazão de água 
de até 300 mil litros/ hora, 
a estimativa é de que poço 
beneficie cerca de 93,4 mil 
moradores do Pênfigo 
e Coophavilla

480 litros por segundos representa
1,7 milhão de litros por hora

Captação da água em Campo Grande 
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Fonte: Águas Guariroba

+ previsão de ampliação 
de 700 litros/por seg
para 2022

146 poços
com 9 novos
produzem 1,8 milhão litros
por hora

Mananciais
A Guariroba

B Sobe o Lageado

produz 4,8 milhões 
litros por hora

produz 1,8 milhões 
litros por hora

O diretor-executivo da 
concessionária, Gabirel 
Buim, que abre sistema da 
bomba onde capta a água 
subterrânea 

De acordo com Gabriel Buim, 
a Águas Guariroba programou 
investimento de R$ 50 milhões 
para perfuração de poços nos 
bairros Pioneiros, Nova Lima, 
Taveirópolis, Universitário, 
Lageado, Parque dos Poderes, 
São Conrado, Pênfigo e Caiobá, 
que pode atender uma popu-
lação 420 mil pessoas. Os novos 
pontos de captação vão ofe-
recer 500 mil litros a mais por 
segundo, o que representa a 
metade do Guariroba. 

Diferente da perfuração pa-
drão para poços, o modelo un-
derreamer, utilizado na per-
furação de petróleo, com ta-
manho de comprimento de 30 
metros. Ele utiliza um disposi-
tivo para alargar o diâmetro de 
perfuração no intervalo onde é 
explorado o Aquífero, permi-
tindo o aumento da permea-
bilidade (transmissividade) e, 
consequentemente, aumento 
de produção de água, sem 
comprometer a reservatório 
subterrâneo.  

Buim explica que na maioria 
dos meses os novos poços pro-

fundos vão ficar inoperantes 
como se fossem backup que, 
no caso, teriam o mesmo sig-
nificado de reserva. A ideia é 
que operem entre setembro e 
novembro, de forma emergen-
cial, e que tenham condições 
de atender em médio prazo a 

demanda campo-grandense 
até 2028, quando novas ações 
de ampliação de captação de 
água devem ocorrer.     

Para saber se é o mo-
mento do acionamento dos 
poços reserva, a concessio-
nária de água faz monito-

ramento constante e, caso 
necessário, o cronograma de 
acionamento é feito com 15 
dias de antecedência., obser-
vando índice de chuvas, tem-
peratura, entre outros pontos 
para calcular a capacidade 
de água a ser captada.

Bruno Arce

pessoas que fazem poços arte-
sanais em casa e, com isto, mais 
gente capta água subterrânea. 
“Ela é a água mais limpa e que 
tem que ser mais preservada. Se 
faltar a água superficial vamos 
ficar sem ela”, ressalta. 

Em busca de caminhos, no 
mês de agosto deste ano, as 
barragens do Guariroba co-
meçaram a ser reformadas. 
Na ação, são utilizadas balsas 
e equipes de mergulhadores 
para instalação de colchões 
Reno, que têm como função 
revestir, proteger e estabilizar 
as margens e encostas de rios, 
canais e córregos. É um re-
forço na estrutura de concreto.

Devido a sua importância hi-
drográfica para abastecimento 
de água para Campo Grande, o 
Guariroba se tornou uma APA 
(Área de Proteção Ambiental), 
por lei nacional o SNUC (Sis-
tema Nacional de Unidades 
de Conservação). “Agora, o 
Guariroba está bem melhor 
do que antes”, comemora a 
professora da UFMS.  

SOS Lageado
Em período de estiagem, o 

Córrego Lageado reduz sua 
produção de água em 200 litros 
por segundo. Isto significa, em 
média, 12 mil litros a menos 
por minuto. Com monitoramento 
dos últimos dois anos, a con-
cessionária decidiu ampliar 
o número de poços para que 
no ápice da estiagem não seja 
necessário fazer transposição, 
como aconteceu em 2020. No ano 
passado foi preciso retirar água 
com caminhões-pipa do Lago do 
Clube Atlântico para suprir a 
necessidade de abastecimento. 

A Águas faz parte da Câmara 
Técnica da Apa do Guariroba, 
justamente para prevenir um 
crescimento desordenado da 
região para não afetar a qua-
lidade hídrica, como ocorreu 
no Lageado. Só perdeu vasão 
porque teve nicho grande na 
região. Ocorreu desmatando 
que tirou a capacidade de 
recarga do córrego. “Teve au-
mento de 3% a 4% na produção 
de água desde da criação do 
Conselho Gestor APA Guari-
roba”, comemora o diretor-
-presidente da Águas Guari-
roba, geólogo Themis Oliveira.

Sobre o Lageado, Themis Oli-
veira diz que a preocupação tem 
aumentado, pois está dentro da 
cidade e tem muita influência 
da malha viária e loteamento. 
“Estamos repondo o que deixa 
de produzir com uma folga a 
mais para não faltar abasteci-
mento na cidade”, explica. 

total dos campo-grandenses 
é de 280 mil metros cúbicos. 
Isto representa, em média, 
uso de 285 milhões de litros 
de águas por dia. A média 
do brasileiro é de 200 litros/
dia, que é quantidade elevada, 
pois a Organização das Nações 
Unidas recomenda 110 litros 
por pessoa ao dia.  

O diretor-executivo da 
Águas, Gabriel Buim, explica 
que o município tem grande 
dependência de produção da 
Bacia do Guariroba (42%), do 
Córrego Lageado (15 a 20%) 
e entre 15 e 20% de poços 
subterrâneos. Com o cres-
cimento populacional cami-
nhando junto com aumento da 
demanda, novas tecnologias 
começam a ser empregadas 
para oferta de água.

Em relação ao Guariroba, 
professora de biologia da UFMS 

(Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul), Alexandra Pe-
nedo de Pinho, explica que ele 
fica numa área arenosa cer-
cada por atividades agrícolas 
e de pecuária e que por anos 
sofreu por não haver controle, 
por meio de práticas ambien-
tais, e perdeu a evasão dos 
rios em função do assorea-
mento. “Quando chove muito 
é carregado todo sedimento 
para o rio e isto diminui o nível 
dele”, diz. A especialista alerta 
que é preciso mudar hábitos, 
com urgência. “Já estamos vi-
vendo a mudança climática. É 
só observar o céu e entender 
os sinais da natureza. Se não 
fizermos nada agora, em 2050 
não haverá água”, diz.  

Alexandra Penedo escla-
rece que a água para abastecer 
Campo Grande é superficial e 
que existe uma quantidade de 



embora não elimine 100% do 
seu risco de infectar, a vacina 
pode controlar a gravidade da 
doença, os óbitos e reduzir in-
ternações pela doença. 

Outra preocupação dos es-
pecialistas é o surgimento de 
novas mutações e até a mesmo 
que a variante delta ganhe força 
em Mato Grosso do Sul, por 
ser mais transmissível, como já 
apontam estudos. “Tem o risco 
de disseminar (a delta) e acon-
tecer como em alguns países da 
Europa e Estados Unidos que 
aumentou o número de casos 
e eles tiveram que fechar de 
novo o que estava sendo rea-
berto”, pontuou a infectologista 
Íris Bucker.

Para a médica, a variante 
delta já deve estar circulando em 
Mato Grosso do Sul e, apenas, 
não foi identificada ainda. 
Diante do risco, Íris defende um 
esforço para imunizar maior 
número de sul-mato-grossenses. 
“É uma questão de tempo para 
encontrar aqui”, resume, sobre 
a variante encontrada pela pri-
meira vez na Índia.

“Ela [a delta] é uma preocu-
pação porque é mais transmis-
sível. Recentemente, saiu um 
estudo no Reino Unido que foi 
identificado que leva a mais 

hospitalizações, leva a situações 
mais graves. Por isso, é impor-
tante tomar vacina”, ressaltou 
Croda. 

Retomada em risco
Bucker também lembra que 

essas pessoas não vacinadas 
colocam em risco o processo de 
retomada que está ocorrendo 
em Mato Grosso do Sul, como 
retorno das aulas e eventos pre-
senciais. “O aumento do número 
de casos que precisem de hospi-
talização de novo causa a super-
lotação de hospitais. Aí, tem que 
parar com cirurgia eletiva, parar 
com escola. Todo o progresso 
que estamos conseguindo até 
agora, pode regredir”, alertou.

Conforme os dados do painel 
estadual, até a tarde de sexta-

-feira, 1.917.304 pessoas da 
população adulta no Estado re-
ceberam a primeira dose ou a 
dose única, ao passo que a meta 
era vacinar 2.081.761 pessoas. 
O percentual é de 92,12% de 
vacinados com pelo menos uma 
dose. Em contrapartida, 164.457 
sul-mato-grossenses não foram 

procurar sequer pela primeira 
dose.  Em Campo Grande, um 
total de 626.050 pessoas acima 
dos 18 anos haviam recebido, 
até aquele momento, a primeira 
dose da vacina contra a COVID-
19, o que corresponde a 91,31% 
da população. Porém, 59.863 
faltavam se vacinar com a pri-
meira aplicação, ou seja, 8,73% 
do estimado. 

Já em Dourados, 159.848 
pessoas receberam a primeira 
dose ou a dose única e 8.285 
não procuraram os pontos de 
vacinação. No município de Três 
Lagoas, faltam 3.812 pessoas, já 
que a meta era vacinar 91.903 
pessoas da população acima 
dos 18 anos e apenas 88.091 
compareceram. Em Corumbá, 
município onde ocorreu a va-
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Saúde

Aumento da 
transmissão e 
nova sobrecarga 
do sistema de 
saúde podem ser 
consequências

Alto número de pessoas que não procurou por 
primeira dose coloca em risco sistema de saúde 

MS é o segundo estado com menos uso de preservativo

As vacinas previnem 
hospitalização e óbito. 
Se a maioria dessas 
pessoas está no grupo 
de risco, como idosos, ou 
tem comorbidade, é ainda 
mais preocupante
Julio Croda, pesquisador da Fiocruz e UFMS

CIDADES

Mariana Ostemberg 

O alto número de pessoas 
que não procurou sequer pela 
primeira dose da vacina contra 
a COVID-19 em Mato Grosso do 
Sul pode se tornar um problema 
para toda a população. Especia-
listas entrevistados pelo jornal 
O Estado afirmam que recusar 
o imunizante pode aumentar a 
transmissão do vírus, colocar 
em risco uma nova sobrecarga 
do sistema de saúde, além de 
possibilitar a circulação de 
novas variantes. 

Até o início da tarde de 
sexta-feira (27), mais de 164 
mil adultos, acima dos 18 anos, 
ainda não haviam recebido a 
primeira dose de imunizante 
contra a COVID no Estado. Os 
dados são do Painel Mais Saúde, 
da SES (Secretaria de Estado de 
Saúde) e levam em consideração 
a estimativa de público apto 
a receber doses da vacina em 
Mato Grosso do Sul. 

O infectologista e pesqui-
sador da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz), Julio Croda, res-
salta que os prejuízos podem 
ser grandes. “Se necessitar de 
hospitalização e tiver óbito isso 
pode gerar uma demanda im-
portante e, de alguma forma, 
até impactar a economia se for 
necessário fechamento de ativi-
dades. As vacinas previnem hos-
pitalização e óbito. Se a maioria 
dessas pessoas está no grupo 
de risco, como idosos, ou tem 
comorbidade, é ainda mais pre-
ocupante.”

Para o enfermeiro e doutor 
em infectologia, Everton Fer-
reira Lemos, essa recusa pode 
colaborar para manter o vírus 
em constante circulação entre 
a população. “Nossa preocu-
pação quanto as pessoas que 
têm a possibilidade de tomar 
as duas doses e não completam 
o seu esquema vacinal, ou re-
cusam totalmente a vacina, é de 
manter-se exposta com risco de 
gravidade e ou risco de manter 
a transmissão do vírus para 
comunidade, mantendo assim 
a cadeia de transmissão”, disse.

Lemos reforça, ainda, que, 

Clayton Neves 

Dados da SES (Secretaria de 
Estado de Saúde) apontam que 
mais de 11 mil pessoas vivem com 
HIV (sigla, em inglês, do vírus da 
imunodeficiência humana) em 
Mato Grosso Sul. Na contramão 
da luta contra a contaminação 
pelo vírus, o Estado desponta 
como o segundo no ranking 
dos que menos usam preser-
vativo, segundo levantamento 
feito pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).  
O estudo, feito com pessoas 
entre 15 e 49 anos com vida 
sexualmente ativa, revela que 
em Mato Grosso do Sul apenas 
20,4% da população nessa faixa 
usava o principal método de 
proteção a doenças sexual-
mente transmissíveis. Na frente, 
apenas o estado de Goiás, onde 
somente 10,5% faziam uso da 

camisinha masculina.
Na comparação entre mu-

lheres e homens, a realidade é 
ainda pior. Entre elas, cai para 
11,7% o índice das sul-mato-
-grossenses que afirmaram 
usar camisinha masculina du-
rante as relações sexuais. 

“Infelizmente, a gente ob-
serva há alguns anos a dimi-
nuição do uso do preservativo. A 
grande maioria das pessoas têm 
acesso à informação sabem que 
o preservativo é a melhor forma 
de prevenção, mas na prática 
o uso tem diminuído cada vez 
mais. Com isso, temos o au-
mento no número de infecções 
sexualmente transmissíveis”, 
afirma o médico Roberto Paulo 
Braz Júnior, clínico do CTA 
(Centro de Aconselhamento e 
Testagem) de Campo Grande. 

Segundo ele, para driblar 
a situação, o poder público 

segue com frequentes cam-
panhas educativas, mas des-
centralizou o foco que se con-
centrava apenas no uso da 
camisinha. Agora, o setor de 
saúde trabalha com a cha-
mada prevenção combinada, 
que consiste em disponibilizar 
outras formas de prevenção 
além do preservativo.

“No CTA, trabalhamos com 
o uso de medicamentos como 
prevenção ao HIV. É a Prep 
(Profilaxia Pré-Exposição), 
que é um comprimido diário 
que protege a pessoa do vírus 
caso o uso regular seja feito. 
Também a Pep (Profilaxia Pré-
-Exposição) que consiste no 
uso de um medicamento por 
28 dias que age após uma 
relação sexual desprotegida”, 
explica. Os medicamentos são 
distribuídos gratuitamente 
pela prefeitura. 

Segundo dados da Sesau 
(Secretaria Municipal de 
Saúde Pública), entre janeiro 
e julho de 2021,  houve um 
aumento de 4% na realização 
de testes rápidos para iden-
tificação de infecções sexu-
almente transmissíveis em 
Campo Grande, saltando de 
23,277 em 2020 para 24.583 
neste ano. Também houve au-
mento de 15% nos casos posi-
tivos para HIV, Sífilis, Hepatite 
B ou C, ou até mesmo para 
mais de uma destas doenças, 
totalizando 2.282 exames rea-
gentes somente em 2021. 

Deste total, a infecção mais 
recorrente é sífilis, onde 1.866 
tiveram o resultado positivo. 
“No caso destas pessoas, é 
possível identificar que 432 
casos são de sífilis adquirida, 
307 em gestantes e 35 casos de 
sífilis congênita, que é quando 

cinação em massa, por conta 
do estudo de imunização nas 
cidades com fronteira com o 
Paraguai e Bolívia, o percentual 
de não vacinados era ainda 
maior, 10,97%. Havia mais de 

8.908 pessoas sem a primeira 
dose, ao passo que 81.215 eram 
esperadas para a imunização. 

Na fronteira, em Ponta Porã, 
o número de pessoas que to-
maram a primeira dose superou 

a estimativa inicial de 66.720 
pessoas vacinadas no município 
e 75.537 receberam doses do 
imunizante. Com isso, o muni-
cípio atingiu 113% de vacinados 
com a primeira dose.

Luiz levou a mãe para 
tomar a 3ª dos, mas 
foram embora sem 
vacina no sábado (28)

Apesar do teste ser 
rápido, muitas pessoas 
não o procuram em 
Mato Grosso do Sul

Valentin Manieri

Divulgação/Sesau

Primeiro fim de semana com aplicação 
de terceira dose teve pouco movimento

O primeiro fim de semana 
de vacinação em Campo 
Grande de terceira dose em 
idosos foi marcado por baixa 
procura nos pontos de imu-
nização. No sábado (28), o 
público contemplado foi o de 
pessoas acima dos 75 anos 
que recebeu a segunda apli-
cação até o dia 28 de fevereiro. 
Porém, o movimento no polo 
de vacinação Guanandizão 
estava praticamente parado 
nas primeiras horas do dia. 
Até às 10h25, apenas 118 pro-
curaram pelo terceiro reforço 
contra a COVID-19, na Capital, 
segundo a Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde Pública).

O militar aposentado Luís 
Corrêa levou a mãe Nezi 
Silva, 86, para receber a ter-
ceira aplicação logo cedo no 
local. Ele contou que a idosa, 
mesmo com as duas doses, 
pegou COVID-19 e precisou 
ficar internada. 

“Foi bem difícil, ela ficou 
internada bastante tempo, 
mas escapou. A terceira dose 
nunca é demais é uma pro-
teção extra. A gente vê idosos 
com as duas doses falecendo, 
eles são muito frágeis, não se 
alimentam como antes, então 
tem que se proteger. Quero 

que ela viva o máximo pos-
sível”, disse. 

Porém, Nezi não pode 
tomar a terceira dose ainda, 
já que recebeu a segunda 
aplicação no dia 10 de março 
e o prazo determinado entre 
elas é de seis meses. O filho 
teve que voltar para casa sem 
reforçar o esquema vacinal 
da mãe. “Vamos seguir as 
regras, depois vou trazê-la de 
novo, quando abrir o calen-
dário para ela. Pelo menos, ela 
deu uma passeada”, falou de 
maneira descontraída. 

O mesmo ocorreu com o 
aposentado José Cândido de 
Freitas, 85, que também re-
cebeu a segunda aplicação 
em março. Estava empolgado 
para reforçar a proteção, mas 
teve que ir embora sem a 
vacina. “Quero tomar logo 
para evitar essa doença, para 
reforçar a proteção e ter mais 
liberdade. Queria tomar hoje, 
porque tenho que ir para chá-
cara”, lamentou. 

Segundo a enfermeira que 
aplica vacinas no polo, Apa-
recida Pereira Fernandes, a 
maioria dos idosos está vol-
tando sem a vacina, já que 
não completou o prazo de seis 
meses que recebeu a segunda 

dose. “Sexta-feira aconteceu 
a mesma coisa. Vieram uns 
três, mas não puderam tomar 
por conta da data que confun-
diram. Mas, a procura deles 
pela terceira dose está bem 
fraca”, analisou. 

O secretário municipal 
de Saúde, José Mauro Filho, 
explica que a confusão está 
ocorrendo por conta das re-
gras. “A resolução trata esse 
assunto por faixa etária e 
também prazo entre a se-
gunda e a terceira dose. Fica 
realmente mais confuso. 

A gente tem que vacinar 
acima de seis meses quem 
tomou a segunda dose”, 
esclareceu. 

Segundo Filho, o público 
esperado para o sábado era 
de cerca de duas mil pessoas, 
porém muitos estavam em 
hospital ou acamadas, por 
isso não refletiu no movimento 
dos polos de vacinação. Ainda 
conforme o titular da pasta, 
no prazo de 28 de fevereiro, a 
maioria que recebeu a vacina 
era profissional da saúde, mas 
que ainda não tem a idade es-
tabelecida para receber a ter-
ceira dose. Caso estivessem 
aptos, o esperado seria 11 mil 
pessoas. (MO)

a mãe passa o vírus para a 
criança durante a gestação. Até 
o momento também foram iden-
tificados 250 casos de HIV, 38 
de hepatite B e 128 de hepatite 
C”, informou a secretaria.  Em 
todo o Estado, atualmente, cerca 
de 11 mil pessoas tiveram re-

sultado positivo para exame de 
HIV. No entanto, a SES trabalha 
com a hipótese de que o número 
seja muito maior, isso porque a 
maioria das pessoas que fazem 
sexo sem camisinha também não 
têm o hábito de fazer o teste que 
detecta a presença do vírus. 
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Previsão é que unidades habitacionais sejam entregues por construtora no próximo ano

Prefeitura sorteia 498 apartamentos e 
devolve esperança a quem vive de aluguel

Após fim da 
estiagem, ventos 
de até 50 km/h 
atingem a Capital
Mariana Ostemberg

Após o fim da estiagem 
de 75 dias, ventos fortes, 
que chegaram a 49 km/h, 
atingiram Campo Grande, 
às 5h da manhã do úl-
timo sábado (28). A chuva 
chegou intensa em Mato 
Grosso do Sul, com raios e 
trovões, e foi registrada em, 
pelo menos, 15 municípios. 

Segundo o meteorolo-
gista Natálio Abraão, na 
Capital, a média foi de 29,3 
milímetros, quantidade pró-
xima do esperado para todo 
o mês de agosto que era de 
35,2 mm. “Foi o suficiente 
para repor a água no solo, 
limpar a atmosfera, recu-
perar a vegetação e apagar 
incêndios”, assegurou. 

Ponta Porã foi o muni-
cípio com a maior chuva 
registrada - 54,6 milíme-
tros. Seguido por Dou-
rados (48,2 mm), Ivinhema 
(41 mm) e Bataguassu 
(30 mm). Mato Grosso do 
Sul estava sem registrar 
chuvas desde o dia 11 de 
junho e, de acordo com 
Abraão, ainda pode chover 
mais durante esta semana. 

Conforme o Inmet (Ins-
tituto Nacional de Meteoro-
logia), a previsão na Capital 
para essa semana é de sol 
com nuvens até a quarta-
-feira (1º) e sem nuvens de 
quinta-feira (2) a domingo 
(5). Os termômetros nos 
primeiros dias devem regis-
trar entre 17ºC a 34ºC e a 
semana deve terminar com 
temperaturas mais altas, 
entre 26ºC e 38ºC.

Sorteio foi 
acompanhado por 
dezenas de pessoas, 
no Horto Florestal

Valentin Manieri

-feira (30), três projetos. O 
primeiro deles é o Reviva Me-
lhor Idade – Vila dos Idosos. O 
condomínio, com 40 unidades 
habitacionais e 10 salões co-
merciais, será sorteado para 
pessoas de baixa renda, com 
investimento de R$ 10,5 mi-
lhões. O condomínio vai fun-
cionar na modalidade locação 
social e será construído em 
frente ao teatro de arena 
do Horto Florestal, na Rua 
Anhandui.  

O segundo projeto é a re-
forma do antigo Clube Surian, 
localizado na avenida Mato 
Grosso, na região central da 
Capital. O local dará lugar 
a uma Emei (Escola Muni-
cipal de Educação Infantil). 
De acordo com a prefeitura, 
a expectativa é que a Emei 
atenda 700 crianças, do ber-
çário ao grupo 5. As obras 
também devem começar em 
2022, com investimento de R$ 
6,8 milhões. 

A abertura da licitação 
para a construção da pri-
meira piscina olímpica do 
Estado, no Parque Ayrton 
Senna, é a terceira iniciativa 
municipal. As obras estão 
previstas para começar em 
2022. O projeto é uma inicia-
tiva que conta com recursos 
do governo federal (R$ 6 mi-
lhões), estadual (R$ 3,2 mi-
lhões) e municipal (R$ 795 
mil). O projeto segue padrão 
internacional, conforme a ad-
ministração do município. 

Clayton Neves 

Na esperança de conseguir 
um dos 498 apartamentos sorte-
ados pela Prefeitura no sábado 
(28), o servente de pedreiro 
Jailson de Souza Paulino, 28, 
se agarrou à fé e aos pensa-
mentos positivos para atrair o 
imóvel próprio que já espera há 
anos. Junto da mulher e do filho 
recém-nascido, o trabalhador 
mora de favor na casa da mãe 
e do padrasto porque já não 
conseguiu pagar o aluguel da 
casa em que morava.

“Como servente, não ganho 
muito bem e o aluguel era R$ 
800”, conta. Segundo ele, a si-
tuação foi ficando mais crítica 
a cada mês e as contas come-
çaram a acumular. “Às vezes, a 
gente atrasava as contas para 
conseguir se alimentar. Era 
uma situação muito difícil até 
que não teve jeito e fomos morar 
de favor na minha mãe”, conta. 

Para a mulher do servente, 
Maria Gabriela, 19, ganhar o 
apartamento mudaria a vida do 
casal, ainda mais agora, com 
a chegada do filho de apenas 
sete meses. “Significaria nossa 
independência e faria toda di-
ferença”, completa.

Assim como o casal, de-
zenas de pessoas lotaram o 
Teatro de Arena do Horto Flo-
restal para acompanhar o sor-
teio, que chegou a ser adiado 
no início do mês. As unidades 
habitacionais, que serão cons-
truídas no bairro Cabreúva, 

terão custo de R$ 180 mil e 
o financiamento poderá ser 
feito em até 360 vezes. Ao todo, 
13.445 pessoas concorreram 
aos 498 apartamentos – quase 
27 inscritos por apartamento.

O terreno no bairro Ca-
breúva onde o condomínio 
será construído custa R$ 20 
milhões e foi doado pela pre-
feitura à construtora Cesari 
Engenharia, empresa que vai 
construir os apartamentos. 
Depois de quitados, a titula-
ridade passa a ser de cada 
beneficiado do programa.

Uma das unidades saiu para 
a prima do Romoaldo Carlos Es-
tevan, 50. Por causa do trabalho 
hoje, ela não pôde ir ao sorteio 
e ficou para ele a tarefa de dar 

a boa notícia. “Quando contei, 
ela não acreditou, queria ver 
o nome dela na tela para que 
a ficha pudesse cair. Foi uma 
felicidade só”, relata. 

Segundo ele, a prima e o filho 
de 13 anos hoje moram em uma 
casa cedida por familiares e há 
anos sonha em ter o próprio 
espaço. “As coisas são difíceis e 
agora, sabendo que ela ganhou, 
dá até um alívio. Estou tão feliz 
por ela que até parece que o 
sorteado fui eu”, afirma. 

Durante o sorteio dos apar-
tamentos no Cabreúva, o pre-
feito Marquinhos Trad também 
assinou edital de licitação para 
a construção de três condo-
mínios residenciais no Bairro 
Nashville. O projeto prevê que 

sejam construídos 288 aparta-
mentos, distribuídos no Village 
Ipê Branco, Village Ipê Amarelo 
e Village Ipê Rosa.

“A gente fica na esperança 
porque as coisas estão bem 
complicadas. Ou você paga 
aluguel ou come”, comentou a 
diarista Vera de Souza, 43. Na 
espera do lugar para chamar de 
seu, ela afirma que há quase 20 
anos espera pela casa própria. 
Sem conseguir pagar as contas, 
chegou a precisar viver de favor. 
“Como faz para pagar R$ 650 de 
aluguel e ainda pagar água, luz 
e comida? Não dá”, desabafa.

Mais lançamentos
A Prefeitura de Campo 

Grande lança, na segunda-
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“O que a gente sempre defendeu é o que “O que a gente sempre defendeu é o que 
Brizola chama de socialismo moreno”Brizola chama de socialismo moreno”

Presidente do PDT leva na alma ideologia brizolista e vai lutar para emplacar campanha de Ciro Gomes

Andrea Cruz e Alberto Gonçalves

O presidente nacional do PDT, 
Carlos Lupi, cumpriu agenda em 
Campo Grande nesta semana onde 
apresentou a Frente “Agora é Ciro” 
e destacou que o ex-ministro Ciro 
Gomes é a pessoa mais preparada 
para assumir a Presidência da Repú-
blica e mudar o Brasil por meio de um 
projeto de desenvolvimento nacional. 
Lupi não poupou críticas ao presi-
dente Jair Bolsonaro, e indicou a má 
gestão, dizendo que o chefe do Execu-
tivo é responsável pelas quase 600 mil 
mortes de COVID-19, pelo desemprego 
recorde, por alta da inflação, volta da 
fome no Brasil e extrema desigual-
dade social. “Estamos em uma luta 
incessante contra o autoritarismo, o 
atraso que representa o governo de 
Bolsonaro, que é o Belzebu dos tempos 
modernos. É a encarnação do capeta. 
Um homem do mal que lê a Bíblia in-
vertida”, afirmou durante a coletiva.

Lupi elogiou as marcas do PDT e 
homenageou os presidentes Leonel 
Brizola e Getúlio Vargas. Além disso, o 
ex-ministro do Trabalho, na gestão de 
Dilma Rousseff, explicou que o partido 

O Estado: Quais as pretensões do PDT 
nessas eleições? 

Lupi: Estamos com pensamento diferente. É 
sobre esgotamento de ciclo. O profeta da igno-
rância que é o Bolsonaro. É essa direita raivosa, 
essa gente que não respeita as diferenças, essa 
gente que trabalha com violência e com raiva; essa 
gente que sempre tem ódio. E temos o ciclo que foi 
representado pelo ex-presidente Lula e que já teve 
um resultado bom para o Brasil, mas que não pode 
se repetir. Porque, ao mesmo tempo que teve um 
resultado bom – o acesso das pessoas, melhorou a 
renda, o emprego, o Brasil tinha mais respeito na 
sociedade –, é um ciclo que já foi. E a sociedade não 
pode olhar para o que já aconteceu, deve olhar para 
o que pode acontecer. Então, estou convencido de 
que vamos ter, neste segundo turno, uma disputa 
entre o Lula e o Ciro. Acredito nisso porque tudo 
que está acontecendo no Brasil, como a recessão, o 
desemprego, a inflação e principalmente essa pan-
demia que está batendo as portas de quase 600 mil 
vítimas, não vai ficar impune. Tenho certeza de que 
Bolsonaro vai sair da Presidência para a cadeia. 
Anota isso, e depois me cobre. Foram crimes como 
desrespeito à ciência, falta de compras de vacinas 
em momento adequado, contaminar a população 
não usando máscara, incentivar a ignorância, e 
isso não pode ficar impune. 

A população também começa a cair a ficha da 
realidade. Porque agora acontece uma segunda 
etapa em que aqueles que não tomaram a vacina 
e recusaram por essa ideologia negacionista estão 
começando a se contaminar e a morrer. Infeliz-
mente essa variante delta está pegando princi-
palmente aqueles que não tinham nenhum tipo de 
vacinação. Isso vai começar a desmistificar, porque, 
com familiares morrendo, amigos morrendo, a tese 
do Bolsonaro vai cair. Isso já começa a acontecer 
e eu acredito que isso também deve desmanchar 
essa candidatura. Acredito que vamos ter disputa 
entre Lula, que vai continuar sendo um candidato 
forte, mas sem esses 40% que tem porque ele está 
no auge um ano antes. E daqui a um ano será outro 
momento. 

O Estado: O chamado Brizolismo ainda per-
siste dentro do PDT, ou a situação é diferente?

Lupi: Ainda está, sim. O brizolismo é uma tese, 
eu digo sempre que as ideias não morrem. As 
ideias são fecundas. Na verdade, temos discutido o 
“getulismo”, que começou na década de 1930 com 
Getulio Vargas. Isso era um projeto de desenvolvi-
mento nacional que o Ciro hoje faz com o seu pro-
jeto de desenvolvimento para o país. É um projeto 
para fortalecer a indústria nacional, avançar com 
tecnologia de ponta. E o que foi o Brizola, se não 
o continuador dessas ideias? Um avanço. Quando 
o Brizola volta do exílio de 15 anos, já que ele foi 
um dos brasileiros mais perseguidos e tem mais 
de 280 anos de condenação pela Justiça Militar, 
e depois foi absolvido de todos, ele tem ideias. 
Ele contestava o autoritarismo do regime militar. 
E, quando ele volta do exílio, sua prioridade foi 
educação com escola de tempo integral, onde a 
criança tinha cinco refeições, dentista uma vez 
por semana e oftalmologista. Foi descoberto neste 
processo que 30% das crianças tinham baixo 
rendimento e até não aprendiam a ler porque 
não enxergavam bem. Não era por deficiência ou 
qualquer outra coisa, era um problema simples e 
que com esse projeto teve solução. Era um tipo de 
escola de Primeiro Mundo e para quem precisa, 
que é um povo mais humilde e trabalhador. Então, 
o  brizolismo é uma corrente de pensamentos que 
defende um projeto de nação cuja prioridade abso-
luta seja a educação do nosso povo e o trabalhador 
que constrói a nação. Essas são as pedras em que 

nós nos movimentamos e andamos. Acredito que 
essas pedras vão voltar na oportunidade, quando 
o Ciro for presidente e apresentar com muita 
dignidade essas ideias. 

O Estado: A bandeira socialista é vista de que 
maneira para o eleitor brasileiro?

Lupi: Acho que o que a gente sempre defendeu 
é o que Brizola chama de “socialismo moreno”, 
que é uma concepção de sociedade que não admite 
miséria, que não admite criança abandonada, que 
não admite idoso desrespeitado depois de ajudar a 
construir a nação. Eu convivi e tive a oportunidade 
que Deus me deu de conviver com o professor Darcy 
Ribeiro [que foi ministro da Educação no governo 
do presidente João Goulart entre 1962 e 1963 e 
foi chefe da Casa Civil de 1963 a 1964], que foi um 
dos maiores mentores e maiores intelectuais deste 
Brasil. E ele dizia algumas frases muito impor-
tantes que eu vou sintetizar. Ele dizia o seguinte: 
que ele perdeu tudo que investiu na vida. Quis fazer 
uma cidade de Primeiro Mundo e com a cidade 
de Brasília, e fracassou porque terminaram com 
ela. Quis e foi conviver durante dez anos com os 
índios e fracassou porque os índios continuaram 
acorrentados, não na corrente física, mas na cor-
rente da discriminação. Ele quis construir escolas 
de qualidade com modelos de Brizola e foram mais 
de 503 colégios desse tipo construídos no Rio de 
Janeiro, mas o governo seguinte acabou com elas. 
Ele fracassou em quase tudo que tentou, mas ele 
jamais gostaria de estar ao lado daqueles que o 
venceram. Quem venceu? Venceu a mediocridade 
e o egoísmo. E isso é o que temos de pensar neste 
mundo de hoje. Qual é o desafio? O socialismo que 
a gente imagina, que é o “socialismo moreno” de 
que Brizola falava, é uma sociedade sem privilé-
gios, sem discriminação e uma sociedade que não 
tenha uma criança abandonada. Enquanto existir 
uma criança abandonada e você não vir uma bi-
cicleta abandonada, porque por mais que esteja 
enferrujada vale algum dinheiro. Você não vê vaca 
abandonada, galinha abandonada, mas você vê 
criança abandonada. Essa sociedade tem de ser 
erradicada do mundo moderno. Para isso, a solução 
é a educação. É o único caminho da salvação para 
esta sociedade. 

O Estado: O partido foi um dos principais do 
Brasil, mas tem perdido espaço; ao que atribui?

Lupi: A política é uma das ciências mais difíceis 
de o ser humano viver. Ela não é uma ciência exata, 
não é uma conta de matemática ou aplicação na 
bolsa. A política é feita pela sociedade, por seres 
humanos, por erros, acertos e falhas. Temos as 
nossas falhas também. Mas temos uma coisa muito 
importante no coração, que é o amor pelo Brasil. 
Somos patriotas. Acreditamos que a nação nasceu 
para ser uma referência no mundo. Acreditamos 
que o país tem de parar de ser desigual e eu sou 
daqueles que acreditam que os partidos políticos 
são os únicos instrumentos da democracia mo-
derna que podem representar a sociedade. O que 
está em crise são os partidos e que nada mais 
são do que “reflexos da sociedade”. Na análise 
profunda, vemos que os valores da sociedade têm 
a base na família. São valores de respeito, valores 
de as pessoas valerem pelo que são e não pelo que 
têm. Valores pela concepção de vida e não pela sua 
posse ou o seu traje. 

O Estado: O ex-governador Ciro é o nome 
do PDT na disputa presidencial, atualmente é 
o principal pré-candidato fora da polarização. 
A ideia é formar alguma união em torno da 
sua candidatura?

Lupi: Estamos conversando com vários par-

tidos. Mesmo antes da eleição a nossa prioridade 
tem sido o PSB. Nós fizemos nas capitais as prin-
cipais alianças com o PSB e saímos vitoriosos 
em algumas cidades. Ganhamos com o PSB em 
Aracaju, Maceió, Fortaleza, Recife e perdemos 
juntos em São Paulo, em Porto alegre, no Rio de 
Janeiro. Ou seja, nós costuramos uma aliança 
muito ampla e a tendência disso é avançar. E é 
claro que com esse resgate do Lula o PSB fica 
muito bagunçado, mas eu não desisto porque 
sou brasileiro e não desisto nunca. Continuamos 
conversando com o PSB para trabalhar por essa 
aliança. Ao mesmo tempo, há diálogo bom com 
o DEM, com o ACM Neto, que é o presidente. Já 
fomos aliados na eleição em Salvador-BA. O ACM 
Neto fez seu sucessor, que é o Bruno, com a vice 
do PDT, que é a Ana. Estamos avançando com 
conversas em vários estados e eu estive em uma 
delegação do DEM em Pernambuco. Estamos com 
boas possibilidades no Estado de Mato Grosso. 
Este momento é um processo em que todos 
conversam. Temos bons diálogos com o Gilberto 
Kassab, do PSD, temos com PCdoB. A decisão só 
vem depois do carnaval do ano que vem.

O Esgado: O senhor foi ministro do Tra-
balho, e recentemente essa pasta voltou a 
existir. Como avalia uma pasta importante 
estar vinculada a outro ministério?

Lupi: Em primeiro lugar é que, quando eles 
acabaram com o Ministério do Trabalho, eles 
acabaram com uma linha de reivindicação, de de-
bate, de representação da classe trabalhadora e 
da classe assalariada, que é quem sustenta isso. 
Quando eles recuam, eles não recuam para dizer 
que vão voltar com as ideias de uma pasta de 
representação dos trabalhadores, de melhorias 
das condições de trabalho, de combate ao tra-
balho escravo, combate ao trabalho infantil ou de 
melhoria salarial. Eles criam apenas uma marca 
fantasia para dizer que tem um Ministério do 
Trabalho, mas para quê? Qual o objetivo? Quais 
são os projetos? Como fica o aumento do salário-
-mínimo e reajustes para os trabalhadores? 
Como é que vai ficar o diálogo com as entidades 
representativas com o trabalhador de todos os 
níveis? Eu não vejo esse governo fazer isso. 

O Estado: Que análise faz do atual momento 
político com a possibilidade de alterações na 
legislação eleitoral?

Lupi: Acho um absurdo a cada ano antes da 
eleição se mudar a legislação eleitoral. Acho que 
isso é desrespeito à cidadania, desrespeito à 
Constituição e desrespeito à legislação. Nós se-
quer tivemos tempo desde a última mudança em 
2017 de experimentar essa nova lei. Sou contra 
qualquer modificação. Acho que o Senado deve 
manter a atual legislação e acho que a gente 
tem de ter responsabilidade, principalmente os 
representantes do povo. Não podemos mudar a 
legislação um ano antes da eleição conforme a 
nossa conveniência. Tem de respeitar o povo.  

O Estado: Hoje qual a importância de MS no 
cenário político nacional?

Lupi: A gente sabe que em Mato Grosso do Sul 
uma parte considerável da população acabou se 
enganando com o Bolsonaro. É hora de se resgatar. 
Deu para notar que Bolsonaro é um péssimo pre-
sidente. A inflação está batendo à porta, o desem-
prego, o negacionismo, o Brasil é desrespeitado 
hoje no mundo e acho que o começo dessa recu-
peração do Estado é votar em alguém que tenha 
preparo, experiência e que tenha uma vida limpa 
e íntegra, como é o caso do Ciro Gomes. A gente 
aposta muito neste projeto de desenvolvimento. 

Estou 
convencido de 
que vamos ter, 
neste segundo 

turno, uma 
disputa entre o 

Lula e o Ciro

Temos uma 
coisa muito 

importante no 
coração, que 

é o amor pelo 
Brasil. Somos 

patriotas

O brizolismo é 
uma corrente 

de pensamentos 
que defende um 
projeto de nação 
cuja prioridade 
absoluta seja a 

educação

Acho um 
absurdo a cada 

ano, antes 
da eleição, 
se mudar a 
legislação 
eleitoral

enxerga, como ameaça à democracia, 
movimentos de extrema-direita que 
visam protestar em 7 de setembro. 

“Entramos com ação nos 27 estados 
provocando a Promotoria-Geral de 
cada estado da Federação para que 
se apure e verifique a mobilização que 
alguns segmentos da Polícia Militar 
estão tendo e tentando fazer do 7 de 
setembro uma onda golpista. Vamos 
lutar na política, na Justiça e em qual-
quer mecanismo no qual eles queiram 
impedir a democracia. É essencial a 
luta democrática, independente de 
partido político, de divergências que 
possamos ter ou de candidatos que 
possamos ter. Hoje a grande luta 
do Brasil é garantir a democracia”, 
afirmou. 

O presidente do PDT destacou que 
a agenda visa fortalecer o partido. 
Dentro das possíveis alianças, o de-
putado federal Dagoberto Nogueira vai 
conduzir o partido em Mato Grosso do 
Sul. “Queremos palanque para o Ciro 
Gomes e para viabilizar a imersão 
de nomes para chapas de deputados 
estaduais e federais. Estou aqui no 
sentido de ajudar o partido a ficar 
mais forte”, espera.  

Karina Vilas Boas/Divulgação

Presidente Nacional do PDT
Carlos Lupi
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Medalhas 
das mulheres 
marcam o dia 
do Brasil nas 
Paralimpíadas 
de Tóquio 2020

ESPORTES

de Tóquio 2020
Folhapress

Após a jornada de melhor 
desempenho do Brasil nas Pa-
ralimpíadas, com cinco ouros e 
nove medalhas na sexta-feira 
(27), os atletas do país tiveram 
performance mais tímida, mas 
ainda assim conquistaram seis 
medalhas no sábado (28), em 
quatro esportes diferentes. Ne-
nhuma dourada.

As mulheres, que tinham 
duas conquistas individuais 
até agora, foram responsáveis 
por quatro delas. No atletismo, 
Thalita Simplício levou a prata 
nos 400 m da classe T11, e 
Julyana Cristina da Silva ficou 
com o bronze no lançamento do 
disco classe F57.

Cátia Oliveira, bronze no 
tênis de mesa, e Lúcia Araújo, 
bronze no judô, também foram 
ao pódio no quarto dia de Pa-
ralimpíadas.

No revezamento 4 x 100 
m livre misto S14 da na-
tação, outro bronze para o 
time brasileiro, com a terceira 
medalha de Gabriel Bandeira 
em Tóquio.

Cícero Valdiran Lins Nobre 
fechou o dia com o bronze 
no lançamento do dardo 
classe F57.

O Brasil soma pelo 
menos 23 medalhas em Tó-
quio: 6 ouros, 5 pratas e 12 
bronzes, na oitava posição do 
quadro geral.

Atletismo 
Thalita Simplício, 24, con-

quistou a medalha de prata nos 
400 m da classe T11 (atletas 
cegos) ainda na noite de sexta

Ao lado do guia Felipe Ve-
loso, ela fez o seu melhor 
tempo da carreira, termi-
nando a prova em 56s80. A 
medalha de ouro foi para 
a chinesa Cuiqing Liu, que 
definiu um novo recorde pa-
ralímpico com 56s25.

Segundo a brasileira, 
campeã mundial na prova em 
2019, o calor de quase meio-dia 
no verão japonês não atrapa-
lhou o desempenho da dupla. 
“A gente estava acostumado 
com o sol, calor maravilhoso. 
Por a gente ser do Nordeste, 
de Natal, da cidade do sol, co-
labora muito, como no Mundial 
[realizado em Dubai]”, disse. 
Thalita já tinha uma medalha 
de prata obtida no Rio em 2016.

Julyana Cristina da Silva, 
25, foi bronze no lançamento 
do disco classe F57 (atletas que 
competem sentados por com-
prometimento dos membros 
inferiores), com uma marca 
de 30,49 m, alcançada na sua 
terceira tentativa. O ouro foi 
para Mokhigul Khamdamova, 
do Uzbequistão, com 31,46 m.

A carioca Julyana, ampu-
tada de perna esquerda, co-
meçou no esporte paralímpico 
na natação, em 2008, e migrou 
para as provas de campo do 
atletismo em 2012.

“É um sentimento bem con-
fortante. Somos atletas e tra-
balhamos com meta e objetivo. 
Agora vou descansar porque 
depois tem mais [disputa no 
arremesso do peso]”, afirmou.

O paraibano Cícero Valdiran 
Nobre, 29, chegou a bater o re-
corde dos Jogos Paralímpicos, 
mas acabou com o bronze no 
lançamento do dardo classe 
F57. O brasileiro lançou o 
dardo a 48,93 m e parecia ab-
soluto na prova.

Mas aí vieram os dois úl-
timos lançadores. Primeiro, o 
iraniano Amanolah Papi, que 
bateu o recorde mundial logo 

A AGENDA BRASILEIRA
Domingo

Segunda-feira

4h30
TV Brasil - Jogos Paralímpícos de 
Tóquio: eventos diversos 

7h
SporTV2 - Jogos Paralímpicos: 
atletismo 

20h15
SporTV2 - Jogos Paralímpicos: 
atletismo 

21h30
TV Brasil 2 - Jogos Paralímpicos: 
eventos diversos 

22h30
SporTV2 - Jogos Paralímpicos: 
futebol de 5 masculino (Brasil x 
Japão) 

3h45
SporTV2 - Jogos Paralímpicos: natação (fi nais)

Fonte: GE

em seu 
segundo 
lançamento: 
49,50 m. A 
marca anterior, 
de 49,26 m, pertencia 
a Cícero. No quarto lança-
mento, Papi voltou a bater o 
recorde mundial, dessa vez 
com 49,56 m.

O último a lançar foi 
Hamed Heidari, do Azer-
baijão. Na quinta tentativa, 
lançou a 51,42 m, novo re-
corde mundial de forma sur-
preendente.

“Tinha conversado ontem 
(sexta) que estamos nas Pa-
ralimpíadas. Aqui só vêm os 
melhores. Bola para frente”, 
afirmou Cícero, em entrevista 
ao SporTV. “Chegar com o 
recorde mundial nas Para-
limpíadas não significa nada. 
Tem que trabalhar duro e dar 
o melhor sempre. “A gente vai 
buscar esse recorde mundial 
em Paris. Se Deus quiser, ele 
sai”, acrescentou.

Natação 
O Brasil conquistou a 

medalha de bronze no re-
vezamento 4 x 100 m livre 
misto classe S14 (deficiência 
intelectual).

O time formado por Ga-
briel Bandeira, Ana Karo-
lina Soares, Débora Car-
neiro e Felipe Vila Real fez 
o tempo de 3min51s23 e 
terminou em terceiro após 
a desclassificação da equipe 
do Comitê Paralímpico 
Russo, que havia comple-
tado a prova cerca de três 
segundos na frente.

O título foi da Grã-Bre-
tanha, com recorde mundial 
de 3min40s63, e a prata ficou 
com a Austrália (3min46s38).

Gabriel Bandeira abriu a 
prova na primeira posição, 
vencendo o duelo particular 
com seu grande rival em 
Tóquio, o britânico Reece 
Dunn, e ainda quebrou o 

recorde mundial individual, 
com 51s11.Foi a terceira me-
dalha dele em Tóquio, após 
o ouro nos 100 m borboleta 
e a prata nos 200 m livre. 
Ele ainda disputará os 100 
m peito, os 100 m costas e os 
200 m medley.

Tênis de mesa 
Cátia Oliveira, 30, foi 

derrotada pela sul-coreana 
Su Yeon Seo por 3 a 1 e ficou 
de fora da final do tênis 
de mesa, classes 1-2. Por 
ter chegado à penúltima 
etapa da competição, ela 
levou uma inédita medalha 
de bronze na carreira, a 
sexta do país na história 
do esporte nos Jogos (duas 
pratas e quatro bronzes).

A atleta, que jogava fu-
tebol até 2007, quando so-
freu um acidente de carro 
que a deixou tetraplégica, 
conheceu o tênis de mesa 
a convite de uma amiga. 
A paulista de Cerqueira 
César já tinha medalhas 
pan-americanas e em 
campeonatos mundiais. 
O bronze em Tóquio foi 
sua primeira conquista em 
Jogos Paralímpicos.

Bruna Alexandre, 26, 
garantiu pelo menos a 
prata na classe 10 (atletas 
andantes). A atleta venceu 
de virada Shiau Wen Tien, 
do Taiwan, por 3 a 1.

“É muito difícil jogar 
contra ela. Tive momentos 
difíceis no jogo. Fiquei 
atrás no placar, mas não 
deixei de confiar no tra-
balho. Só tenho a agradecer 
a todos que me ajudaram a 
chegar até aqui. Estou sem 
palavras. Estou muito emo-

cionada”, 
disse após 

a partida.
Ela enfrentará 

a australiana Qian 
Yang na final marcada para 

as 5h45 (de MS) desta se-
gunda-feira (30), em busca 
de um ouro inédito.

Judô
Lúcia Araújo conquistou 

uma medalha de bronze na 
categoria até 57 kg. Ela havia 
sido derrotada nas semifinais, 
mas conseguiu se recuperar 
e aplicou um ippon na russa 
Natalia Ovchinnikova, garan-
tindo a vitória.

“Essa medalha vem com 
sabor de ouro, lembra o per-
curso todo até aqui, tudo o 
que eu tive de passar. Agora, 
é aproveitá-la e me preparar 
para a próxima, porque eu 
ainda busco o ouro”, disse, já 
mirando Paris-2024.

A paulista de 40 anos, que 
nasceu com baixa visão, pra-
tica judô desde os 15 anos 
de idade. Em 2006, aos 25, 
conheceu a modalidade pa-
ralímpica. Lúcia foi ouro nos 
Jogos Parapan-Americanos 
de Lima, em 2019, e prata 
nos Jogos Paralímpicos do 
Rio-2016 e Londres-2012.

Vôlei sentado
A seleção brasileira mas-

culina de vôlei sentado es-

treou com vitória sobre a 
China por 3 sets a 1 (parciais 
de 28/26, 26/28, 25/19 e 25/13). 
O jogo durou 1h43.

A próxima partida do 
Brasil pelo Grupo B da fase 
preliminar será contra o Irã, 
atual campeão paralímpico. 
O jogo será nesta segunda-
-feira (30), às 7h30 (de MS). 
Na estreia, o time iraniano 
venceu a Alemanha por 3 sets 
a 0 (25/23, 25/16 e 25/17) em 
1h08. O destaque da equipe 
é Morteza Mehrzadselakjani, 
de 2,46 m.

Goalball
A seleção brasileira femi-

nina foi derrotada pela Tur-
quia, atual campeã paralím-
pica, por 8 a 4, pela terceira 
rodada do Grupo D.

Com isso, o Brasil soma um 
empate (diante do Japão) e 
duas derrotas (a outra para 
os EUA), na quarta posição 
da chave, ainda dentro da 
zona de classificação.

A vaga nas quartas de 
final será definida num con-
fronto direto contra o Egito, 
atualmente na última po-
sição do grupo, às 21h30 
deste domingo.

para acontaconta
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Cátia Oliveira
Tênis de mesa

Cícero Valdiran
Lançamento do dardo F57

Julyana Cristina
Lançamento do disco F57

Lúcia Araújo
Judô

Thalita Simplício
400m T11

Natação – Gabriel Bandeira, Ana Karolina Soares, 
Débora Carneiro e Felipe Vila Real - revezamento 

4x100m livre misto S14



6h10
FOX Sports - Mundial de 
Motovelocidade: GP da Grã-
Bretanha 

7h
ESPN BR - Campeonato Escocês: 
Rangers FC x Celtic 
Bandsports - Campeonato 
Espanhol de Superbike: etapa 
não informada 

8h30                              
ESPN - Campeonato Holandês: 
Ajax x Vitesse

9h
Band - Fórmula 1: GP da Bélgica 
ESPN BR - Campeonato Inglês: 
Tottenham x Watford 
ESPN2 – Ciclismo: Volta da 
Espanha (etapa 15) 

10h
Premiere – Campeonato 
Brasileiro: América/MG x Ceará 
TV Brasil - LNF: Umuarama x 
Santo André

10h
SporTV2 - Extreme E: etapa da 
Groenlândia 

10h30
TV Cultura - Mercedes – Benz 
Challenge: GP de Montul 

11h
ESPN BR - Campeonato 
Espanhol: Barcelona x Getafe 
SporTV - Copa do Mundo de 
Futebol de Areia: terceiro lugar 

11h30
FOX Sports - Campeonato Inglês: 
Wolverhampton x Manchester 
United 
12h
ESPN2 - Golfe: BMW 
Championship (rodada final)
SporTV2 -  W Series: GP da 
Bélgica 

12h30
FOX Sports2 - Campeonato 
Italiano: Genoa x Napoli
SporTV – Copa do Mundo de 
Futebol de Areia: final 

13h
ESPN - Campeonato Português: 
Benfica x Tondela 

14h
TV Brasil - Campeonato Brasileiro 
Série D: Castanhal x Peñarol

14h45
ESPN BR - Campeonato Francês: 
Reims x Paris Saint-Germain 
FOX Sports2  – Campeonato 
Italiano: Salernitana x Roma
Globo e Premiere - Campeonato 

Brasileiro: Juventude x São Paulo 
Premiere - Campeonato 
Brasileiro Série B: Vasco x Ponte 
Preta 
SporTV e Premiere - 
Campeonato Brasileiro Série B: 
CRB x Cruzeiro 
SporTV2 e Premiere - 
Campeonato Brasileiro Série B: 
Náutico x Vitória 
Band - Campeonato Brasileiro 
Sub-20: Grêmio x São Paulo

16h
FOX Sports - Campeonato 
Espanhol: Atlético de Madrid x 
Villarreal 

17h
Bandsports - Campeonato 
Paulista de Basquete Masculino: 
Mogi x Corinthians

17h15
SporTV e Premiere - 
Campeonato Brasileiro: Atlético/
GO x Internacional 

19h
FOX Sports - MLB: Oakland 
Athletics x New York Yankees 
ESPN BR - Campeonato 
Argentino: Boca Juniors x Racing 
Club

19h30
SporTV e Premiere - Brasileiro: 
RB Bragantino x Atlético/MG

20h10
SporTV3 e Combate - Boxe: Jake 
Paul x Tyron Woodley 

22h30
ESPN2 - MLS: Seattle Sounders 
FC x Portland Timbers
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Em Goiânia

Caxias do Sul

Em Fortaleza

Em SP

Duelo deste domingo no interior paulista reúne 
clubes da parte de cima da tabela do Brasileiro

Internacional tenta manter a 
ascensão contra o Atlético-GO

Com Emiliano Rigoni em boa fase, 
São Paulo visita o Juventude-RS

Cuiabá pega 
o Fortaleza 
para seguir 
na meta

Pedro Souza/Atlético

Veja na TV Às 19h, na Band, Ferroviária x Corinthians, 
pelas semifinais do Brasileiro Feminino:

Ferroviária de Araraquara-SP

Fonte: Esporte e Mídia

UOL/Folhapress

Cada vez mais nas graças 
da torcida do Atlético-MG 
e agora de volta à seleção 
brasileira, o atacante Hulk 
está em alta no Galo. Contra 
o Fluminense, pela Copa do 
Brasil o paraibano de 35 anos 
completou 42 partidas pelo 
clube e igualou o número de 
tentos de dois atacantes que 
terminaram temporadas má-
gicas na artilharia da equipe; 
ambos com mais de 50 jogos 
realizados.

Em 2013, ano da conquista 
da Libertadores, Jô findou 
o ano com 19 gols. Esta é a 

mesma quantidade de Diego 
Tardelli, em 2014, quando o 
Galo levantou as taças da 
Copa do Brasil, ao desbancar 
o Cruzeiro na final, e da Re-
copa Sul-americana ao despa-
char o Lanús-ARG.

Curiosamente, o jogador 
que mais vezes marcou pelo 
Atlético-MG, considerando as 
últimas dez temporadas (2011-
20), foi Fred. Atualmente no 
Fluminense, o atacante que 
marcou contra o Galo na úl-
tima segunda-feira (23), pelo 
Brasileirão, e nesta quinta, 
pela Copa do Brasil, alcançou 
o feito de 30 tentos em 2017.                                                                                         

Principal estrela do atual 

elenco atleticano, Hulk 
também realizou 11 assistên-
cias até o momento. Quando 
não balança as redes, o pa-
raibano também faz com ex-
celência o papel de garçom 
para os companheiros. Tal de-
sempenho o fez ser convocado 
pelo técnico Tite para os pró-
ximos três jogos das elimina-
tórias para a Copa do Mundo 
de 2022. O goleiro Everson 
também entrou na lista.

Hulk é também o principal 
personagem da campanha do 
Atlético-MG no Brasileirão. O 
Galo é o líder, com 38 pontos. 
A equipe de Cuca não perde 
há dez partidas e teve, na 

Titular da lateral-
-esquerda do Dourado, 
Uendel comemorou a re-
gularidade com a camisa 
auriverde. Neste ano, o 
atleta já disputou 25 jogos 
e sempre com boas atua-
ções que ajudam o Cuiabá 
na busca das vitórias.

“Feliz com os números, 
aqui no Cuiabá as coisas 
estão fluindo bem. Ano 
passado tive Covid e uma 
lesão que me deixaram um 
tempo fora, e aqui estou 
conseguindo manter a re-
gularidade. Disputa com o 
Lucas é sadia, ele é amigo 
meu, e quando entrou deu 
conta do recado. Isso eleva 
o nível da disputa”, disse 
Uendel.

Com 20 pontos na 
tabela, o Dourado está 
dentro da meta estipu-
lada no início do campe-
onato. No clube, ninguém 
esconde que a meta é fugir 
da zona de rebaixamento. 
“A gente tinha essa meta e 
conseguimos chegar antes 
do final do turno, então dá 
para chegar mais. Dá para 
pontuar mais. Primeiro 
turno tivemos troca de co-
mando e com o Jorginho já 
são 10 jogos, apenas duas 
derrotas e prevemos um 
segundo turno muito bom. 
Estamos com essa esta-
bilidade com o Jorginho. 
Temos um final de turno 
e um returno que será 
muito bom para a gente”, 
falou o catarinense de 32 
anos, que estava no Inter-
nacional.

O Dourado se prepara 
para enfrentar o Forta-
leza, nesta segunda-feira 
(30), às 20h30 (de MS), 
na Arena Castelão, pela 
rodada 18 do Brasileirão. 
O adversário integra o G4 
do torneio nacional. “O 
Fortaleza é a sensação 
do campeonato, está jo-
gando muito bem, tem 
um treinador com ideia 
diferentes, tem posse e 
saída de bola muito boa. 
Estamos trabalhando para 
neutralizar isso lá no Cas-
telão”, disse Uilian.  (Com 
site do clube)

segunda-feira passada, que-
brada uma sequência de nove 
vitórias.

O atacante terá mais um 
desafio para provar a boa fase 
neste domingo (29), às 19h30 
(de MS), quando o Atlético-MG 
enfrenta o RB Bragantino no 
estádio Nabi Abi Chedid, em 

Bragança Paulista (SP).
Cuca deve mandar a campo: 

Everson; Guga, Nathan Silva, 
Junior Alonso, Guilherme 
Arana; Allan, Zaracho, Nacho 
Fernández; Savarino, Hulk, e 
Vargas. 

O Bragantino também faz 
boa campanha no Brasileirão. 

Para essa partida, o técnico 
Maurício Barbieri já não conta 
com o volante Raul, que sofreu 
uma grave lesão no joelho. O 
Massa Bruta deve jogar com 
Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, 
Fabrício Bruno, Edimar; Ja-
dsom, Ramires, Praxedes; 
Artur, Cuello, Ytalo.

Com selecionáveis, 
Atlético Mineiro 
encara o Bragantino

Aos, 35, atacante 
Hulk faz sucesso no 
futebol brasileiro

Os jogos passam, e Ede-
nilson segue decisivo no In-
ternacional. Depois da fase 
goleadora do camisa 8, agora 
o Colorado assiste a uma nova 
versão do meia. A ascensão do 
time no Campeonato Brasileiro 
passa também pelo impacto do 
jogado no setor ofensivo. Ele 
participou da metade dos dez 
gols mais recentes da equipe.

Edenilson deu três assis-
tências e fez dois gols entre os 
jogos contra Flamengo, Flumi-
nense e Santos. O Inter venceu 
o atual campeão brasileiro por 
4 a 0, no Maracanã, aplicou 4 a 
2 no Tricolor carioca, em casa, 
e buscou empate em 2 a 2 com 
o Peixe, na Vila Belmiro, nos 
minutos finais. O meia ainda 
participou de gol contra o 
Athletico-PR, em Curitiba, na 
derrota por 2 a 1.

"Eu fico feliz por estar aju-
dando os companheiros. É 
tudo fruto do trabalho do dia a 
dia, dos treinamentos e jogos. 
O gol nunca é feito por um 
jogador só, mas pela equipe 
toda, e eu fico feliz em ajudar", 
disse o porto-alegrense de 31 
anos.

E é com a força de Edenilson 
que o Internacional tenta se 
manter em crescimento no 
Brasileirão. Convocado pelo 
técnico Tite para defender a 
seleção brasileira, ele é uma 
das peças de armação do Colo-
rado para enfrentar o Atlético-
-GO, neste domingo (29), às 
17h15 (de MS), no estádio 
Antônio Accioly, em Goiânia, 
pela 18ª rodada.

Edenilson vem atuando um 
pouco mais avançado no meio-
-campo, já que o técnico Diego 

Aguirre optou por deixar um 
meio-campo bem reforçado na 
marcação. Como Rodrigo Lin-
doso está suspenso, Johnny foi 
escalado para atuar ao lado 
de Rodrigo Dourado. Deste 
modo, o uruguaio vai escalar 
o Colorado com: Daniel; Ga-
briel Mercado, Bruno Méndez, 
Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo 
Dourado, Johnny, Edenilson, 
Patrick, Taison; Yuri Alberto. 

Já o Atlético-GO, que não 
perde há cinco jogos -quatro 
empates e uma vitória- es-
tava em sétimo lugar, com 24 
pontos, ao início da rodada. 
Eduardo Barroca deve mandar 
a campo: Fernando Miguel; 
Arnaldo, Wanderson, Éder, 
Arthur Henrique; Willian Ma-
ranhão, Baralhas, João Paulo; 
André Luís, Zé Roberto, Jan-
derson.   (UOL/Folhapress)

As boas atuações pelo São 
Paulo fazem com que Emiliano 
Rigoni comece a pensar mais 
alto. Após o empate por 2 a 2 
com o Fortaleza, pela ida das 
quartas de final da Copa do 
Brasil, quando fez dois gols, o 
atacante foi questionado sobre 
a possibilidade de voltar a 
vestir a camisa da seleção 
argentina e afirmou ser um de 
seus objetivos.

"Nunca vou perder minha 
ilusão de poder ter a possibili-
dade de voltar a jogar na seleção 
argentina", disse. O próximo de-
safio de Rigoni com o São Paulo 
será neste domingo (29), às 15h 
(de MS), contra o Juventude, no 
estádio Alfredo Jaconi, em Ca-
xias do Sul (RS), pela 18ª rodada 
do Campeonato Brasileiro.                                                         

A conversa não é sobre 
algo distante de acontecer. O 
bom momento no São Paulo, 
segundo o próprio Rigoni, o 
melhor da carreira, fez com 
que o atacante de 28 anos en-
trasse no radar do treinador 
da Argentina, Lionel Scaloni.

Scaloni era auxiliar de Jorge 
Sampaoli quando Rigoni foi con-

vocado pela primeira vez, em 
2017. O camisa 77 do São Paulo 
coleciona cinco convocações à 
seleção, todas ao longo do ciclo 
para a Copa do Mundo de 2018. 
O atacante, porém, entrou em 
campo apenas duas vezes e 
ficou fora da lista final do Mun-
dial da Rússia. A esperança 
agora é de ser lembrado para 
a Copa do Qatar, no fim do ano 
que vem. Depois de passagens 
apagadas por Zenit (RUS) e 
Elche (ESP), Rigoni reencontrou 
no São Paulo o bom futebol apre-
sentado no Independiente, que o 
levou à seleção. 

Melhor momento da carreira-
Desde que chegou ao Mo-

rumbi, o atacante fez nove gols 
e deu cinco assistências. A casa 
são-paulina, inclusive, tem sido 
o local onde Rigoni se sente mais 
à vontade. Foram cinco gols 
e cinco assistências nos nove 
jogos que disputou no Morumbi.

"Pela quantidade de partidas 
e os gols que estou marcando, 
sem dúvida é o melhor momento 
da minha carreira. Claro que 
fico triste pelo resultado [em-

pate com o Fortaleza], ninguém 
gosta, mas marquei dois gols. Há 
que aproveitar esse momento e 
seguir adiante", comentou.

A fase no São Paulo se equi-
para à ótima passagem pelo In-
dependiente, entre 2016 e 2017. 
Rigoni terminou a temporada 
de 2017 com 11 gols em 30 jogos 
pelo Campeonato Argentino. Em 
ascensão no campeonato, o Tri-
color paulistano venceu suas 
últimas três partidas e já almeja 
subir até as primeiras coloca-
ções. Neste domingo, o time são-
-paulino vai a campo com Tiago 
Volpi; Bruno Alves, Miranda, 
Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo 
Nestor, Gabriel Sara, Reinaldo; 
Pablo, Rigoni. 

Já o Juventude deve ter no-
vamente o desfalque do meia-
-atacante Wescley, contundido. 
Marquinhos Santos deve es-
calar a equipe de Caxias do 
Sul com Marcelo Carné; Mi-
chel Macedo, Vitor Mendes, Ra-
fael Forster, William Matheus; 
Matheus Jesus, Guilherme 
Castilho, Wagner; Capixaba, 
Marcos Vinícios, Ricardo 
Bueno. (UOL/Folhapress)
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Frango

Levantamento 
do Dieese 
mostra que 
cortes mais 
comuns de 
bovinos mantêm 
preços elevados 

Banco do Brasil realiza 
Comitiva Agro no MS  

Com crise climática, Ipea reduz 
projeção do PIB da agropecuária 
de 2,6% para 1,7% neste ano

Custo da carne bovina não tem 
queda há três anos no Estado

Falta frango nas gôndolas do Reino Unido, 
e exportação brasileira poderá crescer

ECONOMIA

Arquivo

Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 29 e 30 de agosto de 2021

Flávio Veras

O preço médio do quilo dos 
cortes bovinos: coxão mole, 
coxão duro e patinho, não 
registra queda desde 2018 no 
Estado. Ao contrário, somente 
neste período o custo médio 
do quilo subiu 85,1%. Se com-
parada com o ano passado a 
majoração ficou em 43,2%. Os 
dados são de uma pesquisa 
do Dieese-MS (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos em 
Mato Grosso do Sul), obtida 
com exclusividade pelo jornal 
O Estado. Além disso, a su-
pervisora técnica do escritório 
regional do órgão, Andreia 
Ferreira, informou que a ten-
dência é de os preços continu-
arem elevados e com possibi-
lidade de alta a curto prazo. 

Segundo o levantamento, 
em 2018, em  média, as peças 
eram comercializadas a R$ 
19,62; em 2019 a R$ 20,56; em 
2020 a R$ 25,37 e, atualmente, 
a R$ 36,33. De acordo com a 
supervisora, a crise hídrica 
é um fator importante para 
esse aumento, mas outros 
índices também contribuíram 
para a alta nos preços da 
proteína animal. 

“Além da falta de chuvas, 
também são somados outros 
processos que vêm aconte-
cendo há algum tempo, como 
diminuição dos animais para 
abate, aumento dos custos 
de produção, por exemplo. 
Especialmente, desde o ano 
passado, a preferência por 
parte dos grandes produtores 
de atendimento do mercado 
externo, em função da va-
lorização do dólar, ajuda a 
entender este cenário – que 
não terá uma solução no curto 
prazo”, analisou a economista.

Se alimentar com pro-
teína animal não está fácil no 
Brasil. Em Campo Grande, 
por exemplo, o preço da 
carne bovina aumentou ex-
ponencialmente nos últimos 
meses. No início do ano, por 
exemplo, um levantamento 
feito pelo jornal O Estado
em janeiro apontou que o pa-
tinho bovino, uma carne con-
siderada de segunda, era co-
mercializado em média a R$ 
30, mas hoje o valor cobrado 
pela peça gira em torno de R$ 
40. Ou seja, um aumento de 
R$ 10 nos últimos oito meses. 

Uma alternativa encon-
trada pelos consumidores 
foi trocar a carne de boi 
por outras proteínas como o 
frango, por exemplo. Porém, 
a  carne da ave também vem 
obtendo aumento nos úl-
timos dias, segundo o presi-
dente da Amas (Associação 
Sul-Mato-Grossense de Su-
permercados), Luiz Tadeu 
Gaedicke, em razão da alta 
procura e do aumento das 
rações, como o milho. 

“Com o alto valor da 
proteína bovina, os consu-
midores migraram para o 
frango. Porém a alta procura 
elevou em no mínimo R$ 2 
por cada corte. Além disso, a 
seca dos últimos meses fez a 
produção de milho cair e, por 
se tratar de uma commodity e 

ser comercializada em dólar, 
o valor do grão aumentou 
muito. Ou seja, nós tivemos 
que fazer esses repasses nas 
gôndolas”, explicou.

Pesquisa
Outro levantamento feito 

ontem (25), pelo jornal O Es-
tado, pesquisou sete cortes 
de carnes de boi, frango e 
porco. No site do supermer-
cado Comper, o preço do pa-
tinho foi encontrado a R$ 
44,98, o acém a R$ 39,98, 
coxão duro a 39,98. Já a coxa 
e sobrecoxa com osso é co-
mercializada a R$ 16,89 e a 
paleta e bisteca suínas são 
vendidas a R$ 16,98 e R$ 
19,98, respectivamente. No 
açougue Big Beef da Avenida 
das Bandeiras, o preço do 
patinho foi cotado a R$ 42,98, 
o acém a R$ 36,98, coxão 
duro a R$ 42,98. Já a coxa 
e sobrecoxa com osso são 
comercializadas a R$ 11,98 
e paleta e bisteca suínas são 
vendidas a R$ 15,98 e R$ 
16,98, respectivamente. 

Já em outro açougue (Tra-
dição Carnes), o preço do 
patinho ficou em R$ 37,98, o 
acém a R$ 28,49, coxão duro 
a R$ 37,98. Já a coxa e sobre-
coxa com osso são vendidas a 
R$ 11,98 e a paleta e bisteca 
suínas saem a R$ 15,98 e R$ 
16,98, respectivamente.

Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress

O frango, carne preferida 
dos britânicos (metade de 
toda a consumida no Reino 
Unido), está em falta nas 
gôndolas e nas mesas do 
país. O sinal amarelo ficou 
visível no dia 12 de agosto, 
quando a rede americana 
KFC – em que impera a ave 
frita – avisou a seus consu-
midores que eles talvez se 
deparassem com “a falta de 
alguns itens do cardápio”.

Cinco dias depois veio o 
sinal vermelho: a rede de fast-
-food Nando’s precisou fechar 
temporariamente cerca de 50 
de suas 450 lojas britânicas 
por causa da escassez de 
sua principal matéria prima. 
“Uma espécie de pesadelo” 
que está afetando a cadeia de 
suprimentos do Reino Unido, 
disse a empresa também em 
rede social, prometendo fazer 
“todo o possível para devolver 

o peri-peri a seu legítimo 
lugar: seu prato”.

Peri-peri é o carro-chefe da 
rede de lanchonetes: um chur-
rasco de frango marinado se-
gundo receita portuguesa que, 
além da pimenta vermelha 
peri-peri, leva molho inglês, 
alho, cebola, limão, mostarda, 
pimenta do reino e sal. Mas, 
mesmo em outras versões, as 
aves em falta incomodam o 
consumidor britânico.

Parte do problema se deve 
à “pingdemia”, aumento sú-
bito de pessoas alertadas, pelo 
aplicativo de saúde, de que 
deveriam se autoisolar durante 
dez dias por terem tido contato 
com um caso de COVID.

Esse rigor sanitário afastou 
do trabalho motoristas e fun-
cionários de frigoríficos, ao 
mesmo tempo em que a de-
manda cresceu, com a reaber-
tura de restaurantes, bares e 
das atividades em geral.

Além do mercado de 
frangos, a “pingdemia” 

afetou várias indústrias 
alimentícias, chegando a 
esvaziar prateleiras de su-
permercados. Há algumas 
semanas, o governo pediu 
ao setor que relaxasse as 
regras dos afastamentos, o 
que deve aliviar esse gargalo.

Há porém uma trava de mais 
longa duração: as novas regras 
de imigração impostas pelo 
brexit. Em vigor desde 1º de 
janeiro de 2021, elas afetaram 
em cheio a mão de obra da 
indústria avícola, que emprega 
cerca de 40 mil trabalhadores, 
22,8 mil (60%) dos quais são 
cidadãos europeus, segundo o 
British Poultry Council (BPC), 
associação do setor.

A alta rotatividade, de cerca 
de 30%, faz com que todos os 
anos se abram 7.000 vagas, 
que costumavam sendo preen-
chidas por estrangeiros, princi-
palmente romenos e búlgaros. 
Parte desses trabalhadores 
voltou a seus países natais 
durante a pandemia e, com o 

divórcio entre os britânicos e 
a União Europeia, só podem 
se reempregar no Reino Unido 
com autorização de trabalho.

O novo sistema de imi-
gração britânico, porém, prio-
riza funções de alta qualifi-
cação e melhor remuneração, 
ao passo que as vagas nos 
frigoríficos são em geral de 
salário reduzido e pouco qua-
lificadas. Com isso, faltam 
braços no setor de aves. No 
maior fornecedor britânico 
de frangos para o varejo, o 2 
Sisters Food Group, 16% das 
vagas estão desocupadas por 
causa da perda de funcioná-
rios após o “brexit”, segundo 
a associação comercial.

Em média, o fornecimento 
de frango no Reino Unido so-
freu uma queda de entre 5% e 
10% desde o começo do ano, 
calcula o BPC, que neste mês 
pediu ao governo britânico 
uma flexibilização nas regras 
para trabalhadores estran-
geiros do setor. 

Nos açougues o 
valor das carnes 
tem se mantido em 
alta desde 2018

CNA Brasil

E complementou dizendo 
que, apesar de o órgão não tra-
balhar com expectativa, ela se 
diz  confortável em projetar que 
“a partir das pesquisas que rea-
lizamos e do cenário posto, não 
vislumbramos uma redução de 
preços para os consumidores, 
infelizmente. Porque é o que 
temos visto desde 2018”.

Dica da economista
Andreia também revelou 

algumas dicas para o consu-
midor economizar ao fazer 
suas compras nos açougues e 
supermercados. “Cada consu-
midor pode preços em folhetins 
impressos, internet e grupos 
de WhatsApp dos estabeleci-
mentos, aproveitando os dias 
de promoção da carne que são 
realizados por supermercados 
e atacarejos. Além disso, pode 
buscar reportagens e estudos 
elaborados por nutricionistas 
das substituições que são pos-
síveis de serem feitas – quem 
tiver a possibilidade de con-
sultar com um profissional, 
melhor ainda”, orientou.

Custo alto de proteínas2017 135,86R$

2018 145,78R$2013 104,95R$

2019 196,59R$2014 136,46R$

2020 281,17R$2015 142,20R$

2021 315,00R$2016 140,81R$

MAIOR VALOR DA ARROBA DO BOI 
REGISTRADO DESDE 2013

LEONARDO VIECELI
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Em meio a dificuldades 
climáticas, o PIB (Produto 
Interno Bruto) da agrope-
cuária deve crescer menos 
neste ano, indica o Ipea 
(Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada). Nesta 
quinta-feira (26), o instituto 
reduziu sua estimativa de 
alta para o indicador em 
2021, de 2,6% para 1,7%.

"O ajuste nas projeções 
foi motivado, principal-
mente, pela redução nas 
estimativas de produtivi-
dade e produção de cul-
turas importantes (como 
a do milho), devido a im-
pactos climáticos adversos 
da ocorrência de um fenô-
meno La Niña mais severo 
nesta safra, e pela piora do 
cenário para a produção 
de bovinos", afirmou o Ipea 
em nota.

A previsão de alta de 
2,6% havia sido feita em 
junho. De lá para cá, a 
seca se intensificou no país, 
prejudicando lavouras di-
versas.

O La Niña é visto como 
um dos motivos da crise 
hídrica porque afeta a dis-
tribuição de chuvas. No 
Brasil, esse fenômeno cos-
tuma provocar estiagem no 
Centro-Sul.

Se confirmado, o avanço 
de 1,7% marcará o quinto 
ano consecutivo de cres-
cimento da agropecuária. 
O cálculo leva em conta o 
valor adicionado pelo setor 
no PIB.

Em relação à produção 
vegetal em 2021, os pesqui-
sadores revisaram a alta de 
2,7% para 1,7%. O desem-

penho positivo, diz o Ipea, 
é sustentado pelos avanços 
na soja (+9,8%), no trigo 
(+36%) e no arroz (+4,1%).

Esses resultados com-
pensam as quedas esti-
madas para as culturas 
de milho (-11,3%), cana-
-de-açúcar (-3,2%) e café 
(-21%), que também so-
freram com geadas em 
julho.

"O rendimento do milho 
em 2021, em especial, foi 
muito prejudicado pelo 
atraso na colheita da soja, 
que retardou o plantio da 
segunda safra, ficando de-
pendente de chuvas tardias 
que não ocorreram", aponta 
o Ipea.

Na produção animal, a 
previsão de alta foi revista 
de 2,5% para 1,8%, com 
crescimento para a maior 
parte dos segmentos, ex-
ceto na produção de bo-
vinos, que deve ter queda 
de 1%. O Ipea destaca que 
há atraso na retomada dos 
abates de bovinos.

Para 2022, o Ipea projeta 
um crescimento de 3,3% 
para o PIB agropecuário. 
A previsão foi feita a partir 
das primeiras informa-
ções disponibilizadas pela 
Conab (Companhia Na-
cional de Abastecimento) 
para a produção vegetal e 
das estimativas do Grupo 
de Conjuntura do Ipea para 
a produção animal.

"Esperamos uma re-
cuperação da oferta de 
bovinos no ano que vem, 
tendo transcorrido tempo 
suficiente para a recom-
posição do rebanho após 
o pico em 2019", indicou 
Pedro Garcia, pesquisador 
associado do Ipea, em nota.

    O Banco do Brasil inicia 
a Comitiva Agro no MS a 
partir do dia 31/08, em 
Campo Grande (MS). A co-
mitiva passará também pelos 
municípios de Chapadão do 
Sul (01/09), Três Lagoas 
(02/09), Corumbá (09/09), 
Naviraí (13/09), Dourados 
(14/09), Nova Andradina 
(15/09) e Maracaju (16/09).  

 A Comitiva Agro BB 
tem como objetivo apro-
ximar ainda mais o Banco 
do Brasil dos produtores e 
parceiros, levando produtos 
e soluções que atendam 
ao Agronegócio no Mato 
Grosso do Sul.

 O BB deseja ouvir pro-
dutores, empresas de assis-
tência técnica, prefeituras, 
sindicatos, associações, 

federações de produtores 
e demais agentes do agro-
negócio do estado, para que 
possa priorizar em sua rede 
de atendimento o que há 
de melhor para atender às 
suas necessidades, agre-
gando valor e proporcio-
nando uma melhor experi-
ência ao cliente. 

A Comitiva contará com 
eventos, treinamentos e fer-
ramentas que possam levar 
a colaboradores e parceiros 
as iniciativas com maior 
potencial em cada região 
do estado.  

 O BB espera benefi-
ciar mais de 40 mil clientes 
atuais e potenciais, conso-
lidando sua posição de líder 
absoluto em soluções para 
o Agronegócio. 

Estimativa do PIB foi 
revisada diante da 
menor produção por 
conta do clima



Lavouras

B4 AGRONEGÓCIOS
Pesquisa

Perdas superam 
os 2 milhões 
de toneladas
de grãos 
no Estado

O cenário atual das 
lavouras preocupa a 
Semagro (Secretaria de 
Produção e Meio Ambiente). 
Segundo o titular da pasta, 
deve-se importar o grão 
para atender a demanda.

“É importante destacar 
na questão do milho a 
perda efetiva que nós já 
consolidamos em relação 
à produtividade. MS tinha 
uma previsão inicial 
de colheita superior a 
9 milhões de toneladas 
e vamos fechar com 6 
milhões de toneladas. 
Então isso é quatro 
milhões de toneladas 
de redução da oferta de 

milho, seja pra avicultura, 
suinocultura, para 
exportação”, enfatiza.

Verruck destaca que 
neste momento 58% da 
área total está colhida 
em Mato Grosso do Sul. “A 
colheita tá confirmando 
essa baixa produtividade 
e é importante destacar, 
nós temos mais de 65% 
do milho comercializado. 
Então, a oferta de 
milho para o mercado, 
ela é relativamente 
baixa porque já está 
comercializado, seja com 
as empresas de suínos, de 
aves, de exportação. Então, 
este é o cenário”, salienta. 

Problemas devem levar MS 
a importar milho
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Rosana Siqueira

Com uma estimativa inicial 
de produção de mais de 9 mi-
lhões de toneladas, Mato Grosso 
do Sul deve ter perdas supe-
riores a 4 milhões de toneladas 
e colher somente 6 milhões de 
toneladas. As intempéries cli-
máticas, primeiro com a forte 
estiagem, depois geadas e agora 
o fogo consumindo o que restou 
das lavouras, estão derrubando 
os índices ainda mais.

De acordo com os dados do 
Boletim de Monitoramento de 
Safra (Siga) da Famasul e Apro-
soja-MS, na terceira semana do 
mês de agosto a área plantada 
para o milho 2ª safra 2020/2021 
atingiu 2,003 milhões de hec-
tares, com aumento de 5,7% 
quando comparada com a área 
da safra 2019/2020, que foi de 
1,895 milhão de hectares. Após 
a geada a produtividade foi re-
visada para 52,3 sc/ha, gerando 
uma expectativa de produção 
de 6,285 milhões de toneladas.

Quanto ao clima, a semana 
passada foi marcada por es-
tiagem em todo o Estado. De 
acordo com os modelos agro-
climáticos, a estiagem agrícola 
no Estado chega em média a 
55 dias, porém o momento é de 
colheita e a estiagem contribui 
para o avanço do trabalho. 
Hoje quase 60% da área foi 
colhida no Estado.  

A região norte está com a 
colheita mais avançada, com 
média de 74,1%, ao passo que a 
região centro está com 66,1% e a 
região sul com 52,6% de média. 
A área colhida até o momento, 
conforme estimativa do Projeto 
Siga, é de aproximadamente 
1,161 milhão de hectares.

A porcentagem de área 
colhida na safra 2020/2021, 
encontra-se superior em apro-
ximadamente 8,8 pontos per-
centuais em relação à safra 
2019/2020, para a data de 20 
de agosto.

A operação de colheita 
avançou cerca de 21,2 pontos 
percentuais nos últimos 7 dias.

No início da 2ª safra de milho 
2020/2021 havia a expectativa de 
um volume de 9,013 milhões de 
toneladas de grãos e uma pro-
dutividade média de 75 sc/ha.

Entretanto, a ocorrência de 
adversidades climáticas nas 
principais regiões produtoras do 
Estado, em especial o reduzido 
volume de chuvas, afetou dire-
tamente o desenvolvimento fe-
nológico e a granação do milho, 
levando a maioria das lavouras 
a serem enquadradas nas clas-
sificações “regular e ruim”. 

Situação ruim
Visita de técnicos a lavouras 

mostrou que existem locais 
com espigas com má formação, 

Rosana Siqueira

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
divulgou, nesta semana, as 
Perspectivas para a Agro-
pecuária Safra 2021/22 – 
Edição Grãos, publicação 
que traz as principais variá-
veis de mercado e as tendên-
cias para as culturas de soja, 
arroz, feijão, algodão e milho. 
Os dados apontam para uma 
produção total de 289,6 mi-
lhões de toneladas de grãos 
para a safra 2021/22.

Mesmo com as dificul-
dades enfrentadas no campo, 
em razão das influências ne-
gativas do clima e também 
da pandemia de COVID-19, 
a publicação aponta, de 
forma geral, a manutenção 
de preços em patamares re-
muneradores para as prin-
cipais culturas, além de um 
novo recorde na produção 
de soja (141,3 milhões de t) 
– mantendo o Brasil como o 
maior produtor e exportador 
da oleaginosa no mundo – e 
também recorde na produção 
de milho (115,9 milhões de t).

Outro destaque é a pro-
jeção de recuperação de 
produtividade na casa dos 
29% para o milho, após um 
ano marcado pela quebra em 
razão dos fatores climáticos. 
Além disso, espera-se uma 
recuperação dos estoques de 
passagens de milho, finali-
zando o próximo ciclo em 9,9 
milhões de t. A projeção é de 
recuperação das exportações 
do produto, saindo de 23,5 
milhões de t neste ano safra 
para 39 milhões de toneladas 
no próximo ano.

Para o arroz, a expectativa 
é de um pequeno aumento 
de produção (+0,4%), com 
projeção aproximada de 11,8 
milhões de t. Já para o feijão, a 
perspectiva é de manutenção 
de área e aumento da pro-
dução, devido à recuperação 
da produtividade (+5,65%), 
que foi afetada no último ciclo. 
Com isso, há a projeção de re-
cuperação da produção e dos 
estoques finais, que voltarão a 
valores próximos ao da média 
dos últimos 5 anos.

Em relação ao algodão, a 
retomada da demanda pelo 
produto – vinda de impor-
tantes consumidores asiá-
ticos –, o dólar valorizado e 
a menor produção dos EUA 
contribuíram para uma forte 
valorização dos preços in-
ternacionais, o que permitiu 
que o Brasil batesse recorde 
de exportações. Boa parte da 
safra a ser plantada já está 
comercializada e os produ-
tores se esforçam para se 
firmarem no mercado inter-
nacional como exportadores 
regulares. As projeções da 
Companhia indicam uma ele-
vação de 13,4% da área a ser 
plantada na safra 2021/22.

EstiagemEstiagem,     ,     
geadas geadas 
e fogoe fogo

Conab estima 
produção total de 
289,6 milhões de 
toneladas de grãos 

reduzem reduzem 
safrinha safrinha 
no Estadono Estado

plantas que não se desenvol-
veram, estandes irregulares, 
entre outros problemas que afe-
taram diretamente o potencial 
produtivo da cultura.

Algumas áreas podem colher 
apenas 15 sacas por hectare. A 
maioria das áreas atingidas por 
geada estava no estádio R2 e 
R3. No momento estima-se que 
a área estimada afetada pela 
geada no Estado é de 604,4 mil 
hectares, sendo 30% da área pro-
dutora do Estado. Diante desses 
fatos, espera-se uma quebra 
de 2,722 milhões de toneladas 
diante da produção inicial.

O boletim aponta ainda que 
alguns fatores devem ser obser-
vados como a área de cultivo. 
Em algumas lavouras do Estado 
já se pode verificar a perda 
total em razão da estiagem e da 
queda de granizo. Alguns pro-
dutores já planejam gradear a 
cultura do que colher, haja vista 
que o custo com a operação das 
máquinas sem perspectiva de 
produção inviabiliza a continui-
dade do cultivo.

Piores condições
As regiões oeste, centro, sul 

e sudeste possuem as piores 
condições das lavouras, e juntas 
representam mais da metade 
da área plantada do Estado. 
Houve queda de granizo no mês 
de maio que afetou 6.890 hec-
tares em Naviraí, 600 hectares 
em Amambai e 50 hectares em 
Coronel Sapucaia. Essas áreas 
tiveram perda total da área 
plantada de milho.

O prognóstico de precipi-

tação acumulada indica até 60 
mm para o mês de agosto. A 
geada e estiagem reduziram 
drasticamente a estimativa de 
produção inicial.

Cenário atual
O secretário de Produção 

e Meio Ambiente, Jaime Ver-
ruck, diz que o cenário é pre-
ocupante porque o problema 
não se restringe apenas a 
Mato Grosso do Sul. “Se o 
problema fosse restrito a Mato 
Grosso do Sul, nós até terí-
amos uma certa tranquilidade 
sobre o ponto de vista de 
mercado, mas ele não está 
restrito apenas a MS. Temos 
perdas significativas no Pa-
raná, perdas seguidas em 
Mato Grosso. Isso quer dizer 
que o Brasil entra com a safra 
já com uma sustentação de 
preços e também com uma 
questão de oferta”, afirmou.

Verruck lembra ainda que 
o Brasil e o mundo têm um 
crescimento da demanda por 
suínos e por aves. “A situação 
que tem sinalizado até o mo-
mento. Primeiro o Brasil já 
está importando milho. Então 
eu vou dar um exemplo só da 
JBS: o grupo JBS Ara importou 
mais de 750 mil toneladas, né? 
Já para o Brasil, já fez os con-
tratos de importação. 

Então eu acredito que em 
função da mobilidade, do milho 
que tá saindo, os 6 milhões de 
toneladas seriam suficientes 
pra atender a demanda local 
mas o mercado não funciona 
dessa forma. Então, nós vamos 

ter de consequência uma maior 
importação de grãos”, pontua.

“Mato Grosso do Sul expor-
tará menos milho do que tava 
previsto, né? Salvo alguns con-
tratos muito específicos, mas 
não devem exportar milho, dado 
o crescimento dos preços in-
ternos e deve, sim, fazer a impor-
tação, porque empresas como 
BRF, JBS, Aurora, que têm maior 
necessidade de milho, devem 
fazer importações marginais. 

Quando a gente fala de mar-
ginais não estão vendo volume 
significativo para Mato Grosso 
do Sul e eu acredito também que 
por mais que tenha sido afetado 

pela seca, a importação de 
milho deverá ocorrer do Pa-
raguai, que é um produtor de 
milho, por mais que também 
tenha sido atingido pela seca. 
Então, Mato Grosso do Sul 
diminui as suas exportaçõesos 
preços continuam elevados e 
também devem importar milho 
para para o próximo ano até a 
próxima safra, a data que é a 
safra de verão normalmente 
uma safra de soja. Então co-
lhida a safra agora nós só 
teremos milho em Mato Grosso 
do Sul a partir de agosto e 
setembro do próximo ano”, 
conclui. (RS)
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DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,192 R$ 5,193                -1,19
Turismo R$ n/d R$ n/d             0
Euro R$ 6,123 R$ 6,126                 -0,8256
Libra Esterlina R$ 7,163 R$ 7,164       -0,4862

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 304,16
IBOVESPA (SP): 120.677,60 +1.953,63 (1,65%)

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

Cotações

Poupança 

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

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

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

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 22° 36º

São Paulo                  15º 20°

Brasília 14º 30º

Rio de Janeiro 19º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    17°   26°
Dourados      16°    26°
Corumbá                  19°              28°
Maracaju                 16°             27°
Ponta Porã                15°              24°
Três Lagoas               19°   27°
Mundo Novo              17°    27°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

Umidade relativa do ar
mín.: 22% máx.: 66%

Indexadores Financeiros

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

Agosto de 2021



Mãe arrependida
Movimento orienta mães que embora não gostem da 
maternidade, amam seus filhos incondicionalmente
Rafael Belo

Em novembro de 2020, quando estreou a peça 
“Mãe Arrependida” em formato de streaming, a 
atriz carioca de Niterói, Karla Tenório, 38 anos, 
colocou em prática um projeto iniciado em 2017. A 
ideia já existia há cerca de 10 anos, quando Karla 
se tornou mãe. Era a idealização de gerar uma vida 
e ser responsável por ela, totalmente separada do 
amor das figuras maternas por seus filhos. Ela 
deu luz a um movimento ainda silencioso na vida 
de muitas mulheres responsáveis pela vida de um 
pequeno ser humano.

Assim, para amparar outras “mães 
arrependidas”, Karla criou um espaço no 
instagram para acolhimento e desabafo voltado 
para arrependimento materno, depoimentos, 
empatia, cura e casos de violência doméstica. 
Vamos conhecer duas mulheres de Campo 
Grande que se identificam com a atriz. 
Danieli Lima, 32 anos, formada 
em marketing, é coordenadora 
de operações e dona de casa. 
Responsável por toda parte 
operacional da empresa na qual 
trabalha, ela é mãe 
de duas filhas: 
Micaela, 9 
anos, e 

Lavínia, de 8 meses.
“Como mãe sou completamente apaixonada 

por minhas filhas, me encanto com cada gesto e 
sorriso delas, trabalho fora como coordenadora 
de operações, trabalho em casa 
como dona de casa, às vezes 
penso que não darei 
conta de tanta coisa, 
tem dias que quero 
ficar quieta no meu 
canto em silêncio, 
sem ninguém 
me incomodar, 
porém tenho 
duas filhas, isso é 

impossível”, 
relata Danieli que 

ao mesmo tempo pensa 
que não é porque se tornou mãe que 
a vida tem que parar. “A maternidade 

veio para agregar”, reflete.
O abalo de ser mãe para Mikaela 

Ribeiro da Silva, 23 anos, manicure, 
começou ao descobrir a maternidade 

e cuidar de seu bebê. Moisés é magnífico, 
apaixonante, encantador, mas a obrigação 

de ser mãe e dona de casa a deixa frustrada. 

Desta forma, 
tudo que faz 
é para seu 

primogênito. 
“Vivo hoje a 

minha vida em 
função do meu filho, 

meu emocional está 
completamente abalado, 

minha autoestima lá embaixo, 
afinal adquiri flacidez, estrias, 

enormes olheiras, estresse ao nível hardcore, 
ou seja minha vida está estacionada”, pontua, 
porém destaca: “Eu amo ser mãe, afinal eu gerei 
e dei além da vida tudo o que pude enquanto 
estava dentro de mim. Agora ele precisa mais do 
que tudo, dos meus cuidados, da minha atenção, 
enfim de mim”.

Criando coragem
Karla Tenório conversou com o Grupo O Estado 

MS e enfatizou que não é normal se arrepender, 
pelo contrário. “Demorei muito tempo para ter a 
coragem de ‘sair do armário’ e me assumir uma 
mãe arrependida. Isso está se popularizando. 
Porém, nunca vai ser normativo. Até porque 
ele vem de estruturas do patriarcado de muita 
crueldade, do neoliberalismo e todas estas 
estruturas que foram criadas no pós-guerra. Elas 
não são normais”, explica e emenda afirmando 
que isso desumanizou a mulher:

A página “Mãe Arrependida” foi criada para 

divulgar a 
peça de mesmo 

nome. Aos poucos, foi 
crescendo e Karla percebeu a 

necessidade de falar do assunto. 
Além disso, reforçar o amor à 

filha. “Tenho sido chamada de mãe 
narcisista, mãe absurda, uma mãe que 

expõe sua própria filha, enfim que essa 
filha vai ter problema no futuro. Obviamente 

as pessoas não conhecem minha filha, não sabem o 
grau de desenvolvimento emocional que elas têm e 
o que a gente fez para chegar até aqui”, avalia Karla.

Amar a minha filha sem apreço à maternidade
Para Karla sua filha teria nascido 

independente dela. “Agora, ela não nasceria 
com as características físicas que tem. Talvez 
outro tipo sanguíneo que é igual ao meu:  A+, 
mas ela teria nascido. A alma dela é dela, a vida 
dela é dela. Não sou eu a grande detentora disso. 
Não sou a Virgem Maria! Muito pelo contrário, 
passamos grande parte da nossa vida longe da 
nossa mãe”, analisa.

Depois de toda esta análise resumida, Karla 
conclui que sim é possível ser uma mãe arrependida 
e amar a filha. “Porque o arrependimento não é 
culpa da filha nem está ligado a ela. Está ligado 
à estrutura de cuidado. Hoje, 75% do trabalho de 
cuidado não remunerado (‘atividades do lar’) é 
feito por mulheres. Essas mulheres ainda querem 
seguir seus propósitos de vida, ganhar dinheiro, 
fazer sucesso para criar independência e criar 
seus filhos e filhas sem depender de marido, pais 
ou avós. Como faz?”, questiona.

Ela finaliza apontando um dos responsáveis 
do arrependimento: a culpa pelos atos do ser 
humano que gerou e criou. “ A carga mental que 
derruba a mulher porque a mãe simplesmente é 
responsável por tudo que seu filho e filha fizer 
na vida. A gente tem que entender tudo do bebê, 
da criança, do adolescente, do jovem e não vem 
com manual”

trabalha, ela é mãe 
de duas filhas: 
Micaela, 9 
anos, e 

veio para agregar”, reflete.
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O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do 
Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, foi diagnosticado 
com Covid-19. Teve febre nos primeiros dias, manteve-se em 
isolamento total, apenas atuando em teletrabalho, e reporta 
que já está bem. Contar é um dos poucos magistrados que 
conheço que não tomou a vacina por não acredita nela. Sua 
confiança nos médicos, pelo menos, deu certo e amanhã deve 
retornar às atividades presenciais. 

Emanuel Ramalho Catori, sócio da Belcher Farmacêutica 
do Brasil, ao depor à CPI da Pandemia, citou o dono da Havan, 
Luciano Hang, entre os empresários com os quais fez contato 
para acertar a venda de vacinas ao Ministério da Saúde. Diante 
disso, os responsáveis pelas convocações incluíram o "véio da 
Havan" na lista dos próximos depoentes. Segundo o senador 
Renan Calheiros (MDB/AL), relator da CPI, Hang integra o 
submundo do negacionismo. A data da oitiva será definida 
depois do feriado de 07 de setembro. 

Durante audiência pública, na última quinta-feira, sobre 
os acordos comerciais que o Brasil está ajustando, a Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) 
aprovou requerimento do senador Nelsinho Trad (PSD/
MS) para discutir a situação atual do Líbano. Endossaram 
o pedido os senadores Kátia Abreu (PP/TO), presidente 
da Comissão, e Esperidião Amin (PP/SC). Ao propor a au-
diência, o sul-mato-grossense lembrou a violenta explosão 
que matou 200 pessoas e deixou cerca de 300 mil desalo-
jadas em Beirute, capital libanesa. 

Um dos mais famosos e endinheirados agitadores de ba-
ladas para grã-finos em Mato Grosso agora amanhece vendo 
o sol nascer quadrado. Thiago Moreira Júnior, o DJ Tigas, 
25, foi preso quando saía da mansão de sua namorada, onde 
esteve escondido, em um condomínio de luxo às margens do 
Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães, MT. O jovem é de 
família rica, também fazia fortuna tocando em casas noturnas 
refinadas e vendendo drogas, ostentando uma vida de luxo. 
Moreira Júnior estava sendo monitorado pela polícia. 

Víctor Raphael e Alan Catharinelli, presidentes das 
ligas de escolas de samba de Corumbá (Liesco) e Campo 
Grande (Lienca), estão com as cuícas e tamborins já em 
ritmo de espera para os ensaios. Respira-se, dentro e 
fora dos barracões, o ar de um Carnaval que a pandemia 
interrompeu. Prometem vir com tudo a 2022 – isto se o 
ambiente estiver livre do coronavírus. 

Por causa de dados que demoraram a sair porque 
estiveram represados nos municípios, o número de 
óbitos pela Covid-19 no Brasil, no ano passado, está 
sendo atualizado. Segundo a Fiocruz, as mortes a 2020 
foram 18,2% maiores do que as registradas: 230.452, não 
194.949. O coordenador da pesquisa, Cristiano Boccolini, 
informa ainda que as ocupações com maior número de 
mortes foram dos setores de produção de bens e ser-
viços industriais (22%), comércio (19%) e agropecuário, 
que inclui atividades florestais e pesca (18%). 

Cerca de um ano após ser sabatinado, Moacyr Rey 
Filho, de família corumbaense, teve seu nome aprovado 
pelo plenário do Senado Federal para titular do Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP). Foram 51 votos 
a favor e nove contrários. Formado pelo Centro Universi-
tário de Brasília, especialista em Direito Constitucional 
e dono de várias graduações, Moacyr Filho é Promotor de 
Justiça no Distrito Federal desde 2004. A relatora da sua 
indicação foi a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). 

Que as aves de mau agouro batam suas asas e voem 
para bem longe. É o que parece estar sugerindo o dis-
curso do comandante do Exército, general Paulo Sérgio 
Nogueira, durante a solenidade do Dia do Soldado, na 
quarta-feira passada, 25. Ele salientou, enfático, que os 
militares devem ter “o compromisso com os valores mais 
nobres da Pátria e da sociedade brasileira nos anseios 
por tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento”. 

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

O presidente nacional do PDT, Carlos Roberto Lupi, tranquiliza 
os correligionários de Mato Grosso do Sul. Assegura estar fazendo 
de tudo para baixar a poeira levantada nos ataques de Ciro Gomes 
ao PT, principalmente ao ex-presidente Lula. 
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A senadora Simone Tebet (MDB/MS) parece estar bem 
à vontade com o seu nome incluído em todas as pesquisas 
sobre as intenções de voto para a presidência da República. 
Essa impressão foi sentida e segredada à coluna por um dos 
prefeitos que fazem parte do Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio 
Taquari (Cointa). O grupo foi recebido por Tebet na quarta-
-feira, 25, constatou-se um conteúdo municipalista com apelo 
nacional na abordagem sobre desenvolvimento sustentável. 

 O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo de MS (Fecomércio-MS), Edison de Araújo, atento às 
radiografias econômicas locais e nacionais, renova o otimismo. 
Afirma que a confiança dos comerciantes campo-grandenses 
avança, e muito bem. Baseia-se no Icec (Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio), apurado pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os dados apontam 
crescimento da confiança pelo terceiro mês seguido, com um salto 
– espantoso – de 5,90% para 120,2 pontos entre julho e agosto. 

A atriz Ingrid Bergman nasceu em 29 de agosto de 1915, 
em Estocolmo, Suécia. Um dos rostos mais lindos do cinema, 
teve atuação marcante em “Casablanca” (1942). Mas foi com 
“Anastácia, a Princesa Esquecida” (1957) que seu talento foi 
premiado, ganhando um Oscar e um Globo de Ouro. Também 
ganharia o Oscar por “À Meia Luz” (1944) e como coadjuvante 
em “Assassinato no Orient Express” (1974). Ingrid Bergman 
morreu no dia quando completou 67 anos e deixou esta frase: 
“O beijo é um truque delicioso arquitetado pela Natureza para 
interromper a fala quando as palavras se tornam supérfluas”. 

Alimente um cão por três dias e ele se lembrará de você por 
30 anos… Alimente um humano por 30 anos e ele esquecerá 
você em três dias. 

O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, com o governador 
Reinaldo Azambuja (PSDB), o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez 
(Partido Colorado), e o secretário de Produção do governo de MS, Jaime 
Verruck, em Foz do Iguaçu (PR), num encontro otimista pela construção 
da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Carmelo Peralta (Alto Paraguay, PY) 
e Porto Murtinho (MS) para a concretização da Rota Bioceânica, que vai 
encurtar distâncias entre as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul e 
os Estados vizinhos, até os portos do Chile. 

A professora universitária Viviane Amendola da Motta e o marido, atuante 
superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão. 

A empresária Valéria Foschiani com Laurita Tognini e Cleuza Vasconcellos. 

O reitor da UCDB, padre José Marinoni, e o secretário estadual de 
infraestrutura, Eduardo Riedel, comemoram o lançamento do programa 
de estágio supervisionado e capacitação técnica realizado por meio 
da Fundect, com universidades públicas e privadas de nosso Estado 
capacitando 250 jovens para o mercado de trabalho.

Divulgação

Divulgação
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Série reúne comediantes veteranos Steve Martin e Martin Short

Selena Gomez é elogiada em 
‘Only Murders In The Building’

Inscrições para auxílio 
‘MS Cultura Cidadã’ 
inicam nesta segunda

Série FCMS

Campo Grande (MS) – A 
(Secic) Secretaria de Estado 
de Cidadania e Cultura , por 
meio da FCMS (Fundação 
de Cultura de Mato Grosso 
do Sul) abre nesta segunda-
-feira (30) as inscrições do 
programa "MS Cultura Ci-
dadã" para trabalhadores da 
cultura de Mato Grosso do 
Sul. Através das inscrições 
os profissionais terão acesso 
ao auxílio financeiro de R$ 
1.800, a serem depositados 
em três parcelas iguais e 
sucessivas de R$ 600. As 
inscrições poderão ser feitas 
a partir das 8h, no período 
de 30 de agosto a 13 de se-
tembro,  no site www.mapa-
cultural.ms.gov.br.

Para o secretário João 
César Mattogrosso, o auxílio 
representa o compromisso 
do Governo do Estado com 
o setor cultural. "Esse é o 
terceiro auxílio emergencial 
para os trabalhadores da 
cultura, compondo o pacote 
'Retomada MS', anunciado 
pelo Governador Reinaldo 
Azambuja, que visa atender 
os setores mais impactados 
pela pandemia. Finalizamos 
a parte burocrática e a plata-
forma está pronta para o ca-
dastro desses trabalhadores 
no período de 15 dias através 
do Mapa Cultural", destaca o 
titular da pasta.

Auxílio para a cultura
Com as atividades cul-

turais suspensas por Lei, a 
maioria dos trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura foi 
obrigada a lidar com sérias 
restrições econômicas.

O alento só veio com a 
ação preponderante do Go-
verno do Estado de Mato 
Grosso do Sul que em maio de 
2020 lançou dois programas: 
o "MS Cultura Presente I" 
e "MS Cultura Presente II" 
beneficiando mais de 800 
pessoas, tornando assim o 
primeiro Estado do País a 
lançar um auxílio emergen-
cial para a categoria.

Com a "Retomada Cultural 
MS", pacote de apoio lançado 
em junho pelo governador 
Reinaldo Azambuja, novos re-

cursos serão disponibilizados 
para os setores culturais com 
auxílio financeiro, medidas 
fiscais e microcrédito orien-
tado, em mais um esforço 
para recuperação frente aos 
impactos econômicos provo-
cados pela pandemia.

Na esteira dos auxílios 
emergenciais anteriores, 
mais uma vez a categoria 
poderá contar com novos 
benefícios. O programa "MS 
Cultura Cidadã", vai possibi-
litar que contadores de his-
tórias, produtores, técnicos, 
curadores, oficineiros, pro-
fessores de escolas de artes e 
capoeira, designers de moda, 
dentre outros profissionais 
da cultura estadual, tenham 
acesso ao auxílio financeiro 
de R$ 1.800, a serem deposi-
tados em três parcelas iguais 
e sucessivas de R$ 600.

O valor estimado do in-
vestimento de apoio finan-
ceiro emergencial totaliza R$ 
3.230.000,00, custeado pelo 
Tesouro Estadual e cerca de 
1.800 trabalhadores poderão 
ser beneficiados.

Os pré-requisitos para usufruir 
deste benefício

De acordo com a Lei, o 
beneficiário precisa ter par-
ticipado da cadeia produtiva 
dos segmentos artísticos e 
culturais do Estado nos úl-
timos 24 meses anteriores à 
edição do Decreto Estadual 
n° 15.396, de 2020, quando foi 
declarado situação de emer-
gência em Mato Grosso do 
Sul em razão da pandemia.

O trabalhador da cultura 
não poderá ter emprego 
formal ativo em empresas 
privadas, não pode ter 
cargo, emprego ou funções 
públicas e não pode ser ti-
tular de benefício previden-
ciário e nem estar recebendo 
seguro-desemprego. A com-
provação da adequação às 
condições se dará pela verifi-
cação de informações cadas-
trais e registrais nos bancos 
de dados dos órgãos oficiais 
pela análise de documentos, 
pessoas e de registros apre-
sentados pelo interessado.

  Christian Pissini Espindola 

O mundo moderno cada dia 
vai se apoderando mais e 
mais das nossas vidas e 

com isso vamos deixando para trás 
algumas coisas que nos pareciam 
irrelevantes, mas que com o passar 
tempo nos remete a nostalgia.

Certo dia ao acordar, já neste 
mundo moderno, ao invés de abrir 
a janela e contemplar o sol, sentir 
o vento em minha face, liguei a te-
levisão, e o que vi e ouvi, me fez re-
digir e compartilhar esta reflexão.

Um especialista em remoção 
de bactérias, explicando porque 
não devemos mais usar a colher 
de madeira, conhecida no mundo 
culinário como colher de pau.

Aí me veio a nostalgia, lá se vai 
mais um item que sempre esteve no 
meu cotidiano sendo conduzido ao 
esquecimento.

E assim comecei a elencar o que 
o mundo moderno tem retirado 
da geração atual e daquelas que 
ainda virão.

Será que as novas gerações, vão 
conhecer o almoço de domingo em 
família?

Hoje devido as atribulações do 
dia a dia, e a distância, está cada 
vez mais difícil as famílias se en-
contrarem, sem contar que as pes-
soas tem se tornado cada dia mais 
intransigentes e só de pensar nesse 
encontro, já buscam desculpas 
para não participar. Será que ainda 
promovem esses almoços?

Já ouvi que a atual geração é 
a geração que o merthiolate não 
arde, e é verdade, quando criança 
o medo do poderoso remédio, doía 
mais do que o ralado em si!

Será que as gerações saberão o 
que é pedir para mãe fazer uma so-
bremesa ou um bolo que adoram?

As mães da atualidade traba-
lham e são muito ocupadas, ou-
vimos dizer que a mulher não tem 
mais essa obrigação, “o lugar de 
mulher é na cozinha” acabou.

Mas vejo, que antigamente, 
embora sempre o ser humano, 
procure o pior da informação, e o 
argumento é que as mulheres eram 
educadas para ser donas de casa, 
as mães cozinhavam para seus 
filhos como forma de amor, de ali-
mentar, de prover, algo muito mais 
além do que qualquer bandeira, o 

sentimento denominado amor.
As crianças comiam, e não 

existia o número de obesos que se 
tem hoje, mesmo com o forte apelo 
de culto ao corpo. 

Certo dia, no mundo moderno 
da televisão, vi um renomado chef 
de cozinha, dizendo que o sonho 
dele era ver a filha comendo o que 
ele fazia, essa seria sua maior re-
compensa, pesquisando, descobri 
que a filha tem uma doença e se 
alimenta por sonda. Entendi assim, 
o cozinhar por amor.

O modo de amar também 
mudou?

Já que a discussão sobre o 
mundo moderno está se dando na 
cozinha, lembrar do fogão a lenha 
é inevitável.

Essa figura tradicional das co-
zinhas, hoje é reverenciada em 
restaurantes, por sua beleza, fa-
cilidade e custo de deixar aceso 
e manter os pratos quentes, e 
obviamente por remeter à tradição.

Mas as novas gerações não sa-
berão o que é acordar cedo para 
cortar lenha, acender o fogo. Ah.., o 
fogão a lenha, que lição, o tempo de 
cozimento é mais lento, as famílias 

ficavam mais tempo conversando 
em volta dele, a manhã toda era 
dedicada ao café da manhã e ao 
almoço, as pessoas tinham mais 
tempo?!

A memória existe para nos re-
meter ao passado como forma 
de rever momentos especiais, as 
coisas simples da vida nos deixam 
nostálgicos, o que as gerações 
lembrarão?

“A fila do drive thru para pegar 
um lanche demorou muito em 2020”

Mas como a questão é a colher 
de madeira, que me conduziu até 
aqui, vamos lá, o uso da colher de 
madeira (pau) se deu pela neces-
sidade de não queimar as mãos do 
cozinheiro, visto que a madeira não 
absorve o calor.

O especialista dizia que por 
este motivo, o risco de contato 
com bactérias é muito maior, pois 
se expostas a altas temperaturas 
não sobrevivem, assim a colher de 
ferro, alumínio e afins deve subs-
tituir a colher de pau.

 Salvo as questões de saúde, 
comprei mais duas colheres de 
pau e guardei, para um dia poder 
contar coisas que vivi e ver os 

olhares de dúvida, questionado 
se “esse velho é louco”. Mas louco 
ou não, lá no fundo do coração, 
estarei sentindo a nostalgia dos 
dias vividos, quando ser, falar, agir 
e sentir, eram coisas simples e não 
questionáveis.

Quando a colher de pau era 
simplesmente um utensílio não um 
risco a saúde.

Quando o ser era humano.

O Mundo Moderno e a Colher De Pau
Acervo pessoal

Membro da Academia Maçônica de Letras de MS – 
AMLMS – cadeira 32. Patrono Mariano Cebalho

A nova série do serviço 
de streaming Star+ 
estreia na terça-feira (31)

Reprodução
Folhapress

Você conhece bem os seus 
vizinhos? Tem algo em comum 
com alguns deles além do có-
digo postal? No caso do trio de 
protagonistas de "Only Mur-
ders In The Building", série 
que estreia na terça-feira (31) 
junto com o serviço de strea-
ming Star+, eles descobrem 
um interesse compartilhado.

Na trama, Charles (Steve 
Martin), Oliver (Martin Short) e 
Mabel (Selena Gomez) são mo-
radores do edifício Arconia, em 
Nova York. Um belo dia, todos 
precisam deixar seus respec-
tivos apartamentos por causa 
de um alarme de incêndio.

Até então, eles mal se cum-
primentavam no elevador, mas 
começam a conversar e desco-
brem que são fãs de podcasts 
sobre crimes reais. Quando 
ficam sabendo que houve um 
assassinado no prédio, eles 
resolvem conduzir uma inves-
tigação por conta própria.

A ideia original é do próprio 
Steve Martin, 76, que chamou 
o roteirista John Hoffman (de 
séries como "Gracie e Frankie" 
e "Looking") para ajudá-lo a 
desenvolver o projeto. "Quem 
diria não a um convite como 
esses?", comenta o cocriador.

"Ele foi muito generoso e 
receptivo ao que eu estava 
propondo", comemora. Depois 
que a série foi apresentada ao 
mercado e recebeu uma en-
comenda de 10 episódios, ele 
passou a desenvolver os epi-
sódios com uma equipe maior, 
sempre voltando ao ator para 
apresentar cada ideia.

"Eu sempre ficava nervoso 
pensando o que o Steve ia 
pensar, mas não poderia ter 
sido melhor", conta. "Todos tí-
nhamos a mesma visão para a 
série, foi um alívio ver o quanto 
ele era aberto às nossas ideias 
e, no final, sempre dizia: 'Sim, 
vamos fazer assim'."

Passada a fase de criação, 
era hora de escalar o elenco. 
Além do próprio Steve Martin, 
um craque na comédia, Ho-

ffman diz que foi fácil trazer 
Martin Short, 71, para o time, já 
que os dois atores são bastante 
amigos. Restava saber quem 
preencheria o papel de Mabel.

"Pensamos muito sobre o 
assunto e chegamos à con-
clusão de que precisávamos 
trazer alguém inesperado, 
que não parecesse fazer muito 
sentido com os outros dois", 
conta. A personagem acabou 
ficando com a atriz e cantora 
Selena Gomez, 29.

"Ela não poderia ser mais 
perfeita para o papel", avalia. 
"No começo eu não sabia, mas 
ela me contou que também é 
fã de produções sobre crimes 
reais, chegando ao ponto de 
ter ido com a mãe à CrimeCon 
[evento sobre produções do gê-
nero]. As duas voltaram cheias 
de souvenirs! Não poderia ter 
alguém mais adequado para o 
personagem."

Entrosamento
Além disso, a conexão entre 

o trio foi imediata. "Não sabí-
amos como ela ia se encaixar 
com dois caras que são muito 
da comédia, mas isso foi res-
pondido logo na primeira lei-
tura do roteiro", diz. "Ela tem 
esse jeito honesto, moderno, 
engraçado e afiado de dizer as 
falas, que combinou muito com 
o dos colegas."

Com a certeza de que a 
química entre eles tinha fun-
cionado, Hoffman diz que ficou 
até mais fácil de continuar 
tendo novas ideias. Entre os 
moradores do prédio, aparece 
até mesmo o cantor Sting, 69, 
em uma participação especial. 
"É uma loucura!", resume o 
cocriador sobre o elenco que 
conseguiu reunir.

Porém, tem um personagem 
que não pode deixar de ser 
citado: o próprio Arconia. 
"Adoro esses predinhos pré-
-guerra e o próprio Steve 
Martin mora em um edifício 
assim em Nova York", explica. 
"Ele me convidou para um 
jantar no começo do projeto, 
quando eu ainda estava muito 
intimidado e nervoso."

"Quando estava subindo, 
enquanto tentava me acalmar, 
entrou uma senhorinha no ele-
vador", lembra. "Foi quando 
reparei que era a comediante, 
autora e diretora Elaine May e 
pensei que aquela era uma ex-
periência muito novaiorquina. 
Você sempre encontra todo tipo 
de pessoa nesses predinhos."

A série é uma homenagem 
a toda a cidade. "Se alguém 
me perguntasse qual o tom 
da série, eu diria que é um 
tom novaiorquino, porque só 
aqui você encontra todo tipo 
de maluquice em menos de 10 

quadras."
Os apartamentos dos per-

sonagens também revelam al-
gumas características deles. 
"O apartamento do Oliver é 
cheio de detalhes, enquanto 
o do Charles é reformado, 
mas ainda cheio de história", 
observa. "O da Mabel é cru e 
com coisas por terminar."

Homenagens
Não passam despercebidas 

as homenagens a algumas pro-
duções rodadas na cidade, 
como "Um Misterioso Assas-
sinato em Manhattan" (1993), 
de Woody Allen. "Tem algumas 
semelhanças no começo da 
história, mas, à medida que 
ela evolui, tentamos fazer algo 
mais inovador", garante.

Ele cita ainda "O Bebê de 
Rosemary" (1968), "O Show 
Deve Continuar" (1979) e 
o diretor Alfred Hitchcock, 
só para ficar nos primeiros 
episódios. "Mais para a 
frente, entram muitas outras 
inspirações", adianta. Pergun-
tado se em 8 episódios será pos-
sível chegar a uma conclusão 
definitiva sobre quem matou 
Tim Kono, o vizinho assassi-
nado no primeiro episódio, Ho-
ffman garante que sim. "Steve 
Martin me pediu que, no fim da 
temporada, soubéssemos quem 
tinha feito isso", afirma.
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Série reúne comediantes veteranos Steve Martin e Martin Short

Selena Gomez é elogiada em 
‘Only Murders In The Building’

Inscrições para auxílio 
‘MS Cultura Cidadã’ 
inicam nesta segunda

Série FCMS

Campo Grande (MS) – A 
(Secic) Secretaria de Estado 
de Cidadania e Cultura , por 
meio da FCMS (Fundação 
de Cultura de Mato Grosso 
do Sul) abre nesta segunda-
-feira (30) as inscrições do 
programa "MS Cultura Ci-
dadã" para trabalhadores da 
cultura de Mato Grosso do 
Sul. Através das inscrições 
os profissionais terão acesso 
ao auxílio financeiro de R$ 
1.800, a serem depositados 
em três parcelas iguais e 
sucessivas de R$ 600. As 
inscrições poderão ser feitas 
a partir das 8h, no período 
de 30 de agosto a 13 de se-
tembro,  no site www.mapa-
cultural.ms.gov.br.

Para o secretário João 
César Mattogrosso, o auxílio 
representa o compromisso 
do Governo do Estado com 
o setor cultural. "Esse é o 
terceiro auxílio emergencial 
para os trabalhadores da 
cultura, compondo o pacote 
'Retomada MS', anunciado 
pelo Governador Reinaldo 
Azambuja, que visa atender 
os setores mais impactados 
pela pandemia. Finalizamos 
a parte burocrática e a plata-
forma está pronta para o ca-
dastro desses trabalhadores 
no período de 15 dias através 
do Mapa Cultural", destaca o 
titular da pasta.

Auxílio para a cultura
Com as atividades cul-

turais suspensas por Lei, a 
maioria dos trabalhadores e 
trabalhadoras da cultura foi 
obrigada a lidar com sérias 
restrições econômicas.

O alento só veio com a 
ação preponderante do Go-
verno do Estado de Mato 
Grosso do Sul que em maio de 
2020 lançou dois programas: 
o "MS Cultura Presente I" 
e "MS Cultura Presente II" 
beneficiando mais de 800 
pessoas, tornando assim o 
primeiro Estado do País a 
lançar um auxílio emergen-
cial para a categoria.

Com a "Retomada Cultural 
MS", pacote de apoio lançado 
em junho pelo governador 
Reinaldo Azambuja, novos re-

cursos serão disponibilizados 
para os setores culturais com 
auxílio financeiro, medidas 
fiscais e microcrédito orien-
tado, em mais um esforço 
para recuperação frente aos 
impactos econômicos provo-
cados pela pandemia.

Na esteira dos auxílios 
emergenciais anteriores, 
mais uma vez a categoria 
poderá contar com novos 
benefícios. O programa "MS 
Cultura Cidadã", vai possibi-
litar que contadores de his-
tórias, produtores, técnicos, 
curadores, oficineiros, pro-
fessores de escolas de artes e 
capoeira, designers de moda, 
dentre outros profissionais 
da cultura estadual, tenham 
acesso ao auxílio financeiro 
de R$ 1.800, a serem deposi-
tados em três parcelas iguais 
e sucessivas de R$ 600.

O valor estimado do in-
vestimento de apoio finan-
ceiro emergencial totaliza R$ 
3.230.000,00, custeado pelo 
Tesouro Estadual e cerca de 
1.800 trabalhadores poderão 
ser beneficiados.

Os pré-requisitos para usufruir 
deste benefício

De acordo com a Lei, o 
beneficiário precisa ter par-
ticipado da cadeia produtiva 
dos segmentos artísticos e 
culturais do Estado nos úl-
timos 24 meses anteriores à 
edição do Decreto Estadual 
n° 15.396, de 2020, quando foi 
declarado situação de emer-
gência em Mato Grosso do 
Sul em razão da pandemia.

O trabalhador da cultura 
não poderá ter emprego 
formal ativo em empresas 
privadas, não pode ter 
cargo, emprego ou funções 
públicas e não pode ser ti-
tular de benefício previden-
ciário e nem estar recebendo 
seguro-desemprego. A com-
provação da adequação às 
condições se dará pela verifi-
cação de informações cadas-
trais e registrais nos bancos 
de dados dos órgãos oficiais 
pela análise de documentos, 
pessoas e de registros apre-
sentados pelo interessado.

  Christian Pissini Espindola 

O mundo moderno cada dia 
vai se apoderando mais e 
mais das nossas vidas e 

com isso vamos deixando para trás 
algumas coisas que nos pareciam 
irrelevantes, mas que com o passar 
tempo nos remete a nostalgia.

Certo dia ao acordar, já neste 
mundo moderno, ao invés de abrir 
a janela e contemplar o sol, sentir 
o vento em minha face, liguei a te-
levisão, e o que vi e ouvi, me fez re-
digir e compartilhar esta reflexão.

Um especialista em remoção 
de bactérias, explicando porque 
não devemos mais usar a colher 
de madeira, conhecida no mundo 
culinário como colher de pau.

Aí me veio a nostalgia, lá se vai 
mais um item que sempre esteve no 
meu cotidiano sendo conduzido ao 
esquecimento.

E assim comecei a elencar o que 
o mundo moderno tem retirado 
da geração atual e daquelas que 
ainda virão.

Será que as novas gerações, vão 
conhecer o almoço de domingo em 
família?

Hoje devido as atribulações do 
dia a dia, e a distância, está cada 
vez mais difícil as famílias se en-
contrarem, sem contar que as pes-
soas tem se tornado cada dia mais 
intransigentes e só de pensar nesse 
encontro, já buscam desculpas 
para não participar. Será que ainda 
promovem esses almoços?

Já ouvi que a atual geração é 
a geração que o merthiolate não 
arde, e é verdade, quando criança 
o medo do poderoso remédio, doía 
mais do que o ralado em si!

Será que as gerações saberão o 
que é pedir para mãe fazer uma so-
bremesa ou um bolo que adoram?

As mães da atualidade traba-
lham e são muito ocupadas, ou-
vimos dizer que a mulher não tem 
mais essa obrigação, “o lugar de 
mulher é na cozinha” acabou.

Mas vejo, que antigamente, 
embora sempre o ser humano, 
procure o pior da informação, e o 
argumento é que as mulheres eram 
educadas para ser donas de casa, 
as mães cozinhavam para seus 
filhos como forma de amor, de ali-
mentar, de prover, algo muito mais 
além do que qualquer bandeira, o 

sentimento denominado amor.
As crianças comiam, e não 

existia o número de obesos que se 
tem hoje, mesmo com o forte apelo 
de culto ao corpo. 

Certo dia, no mundo moderno 
da televisão, vi um renomado chef 
de cozinha, dizendo que o sonho 
dele era ver a filha comendo o que 
ele fazia, essa seria sua maior re-
compensa, pesquisando, descobri 
que a filha tem uma doença e se 
alimenta por sonda. Entendi assim, 
o cozinhar por amor.

O modo de amar também 
mudou?

Já que a discussão sobre o 
mundo moderno está se dando na 
cozinha, lembrar do fogão a lenha 
é inevitável.

Essa figura tradicional das co-
zinhas, hoje é reverenciada em 
restaurantes, por sua beleza, fa-
cilidade e custo de deixar aceso 
e manter os pratos quentes, e 
obviamente por remeter à tradição.

Mas as novas gerações não sa-
berão o que é acordar cedo para 
cortar lenha, acender o fogo. Ah.., o 
fogão a lenha, que lição, o tempo de 
cozimento é mais lento, as famílias 

ficavam mais tempo conversando 
em volta dele, a manhã toda era 
dedicada ao café da manhã e ao 
almoço, as pessoas tinham mais 
tempo?!

A memória existe para nos re-
meter ao passado como forma 
de rever momentos especiais, as 
coisas simples da vida nos deixam 
nostálgicos, o que as gerações 
lembrarão?

“A fila do drive thru para pegar 
um lanche demorou muito em 2020”

Mas como a questão é a colher 
de madeira, que me conduziu até 
aqui, vamos lá, o uso da colher de 
madeira (pau) se deu pela neces-
sidade de não queimar as mãos do 
cozinheiro, visto que a madeira não 
absorve o calor.

O especialista dizia que por 
este motivo, o risco de contato 
com bactérias é muito maior, pois 
se expostas a altas temperaturas 
não sobrevivem, assim a colher de 
ferro, alumínio e afins deve subs-
tituir a colher de pau.

 Salvo as questões de saúde, 
comprei mais duas colheres de 
pau e guardei, para um dia poder 
contar coisas que vivi e ver os 

olhares de dúvida, questionado 
se “esse velho é louco”. Mas louco 
ou não, lá no fundo do coração, 
estarei sentindo a nostalgia dos 
dias vividos, quando ser, falar, agir 
e sentir, eram coisas simples e não 
questionáveis.

Quando a colher de pau era 
simplesmente um utensílio não um 
risco a saúde.

Quando o ser era humano.

O Mundo Moderno e a Colher De Pau
Acervo pessoal

Membro da Academia Maçônica de Letras de MS – 
AMLMS – cadeira 32. Patrono Mariano Cebalho

A nova série do serviço 
de streaming Star+ 
estreia na terça-feira (31)

Reprodução
Folhapress

Você conhece bem os seus 
vizinhos? Tem algo em comum 
com alguns deles além do có-
digo postal? No caso do trio de 
protagonistas de "Only Mur-
ders In The Building", série 
que estreia na terça-feira (31) 
junto com o serviço de strea-
ming Star+, eles descobrem 
um interesse compartilhado.

Na trama, Charles (Steve 
Martin), Oliver (Martin Short) e 
Mabel (Selena Gomez) são mo-
radores do edifício Arconia, em 
Nova York. Um belo dia, todos 
precisam deixar seus respec-
tivos apartamentos por causa 
de um alarme de incêndio.

Até então, eles mal se cum-
primentavam no elevador, mas 
começam a conversar e desco-
brem que são fãs de podcasts 
sobre crimes reais. Quando 
ficam sabendo que houve um 
assassinado no prédio, eles 
resolvem conduzir uma inves-
tigação por conta própria.

A ideia original é do próprio 
Steve Martin, 76, que chamou 
o roteirista John Hoffman (de 
séries como "Gracie e Frankie" 
e "Looking") para ajudá-lo a 
desenvolver o projeto. "Quem 
diria não a um convite como 
esses?", comenta o cocriador.

"Ele foi muito generoso e 
receptivo ao que eu estava 
propondo", comemora. Depois 
que a série foi apresentada ao 
mercado e recebeu uma en-
comenda de 10 episódios, ele 
passou a desenvolver os epi-
sódios com uma equipe maior, 
sempre voltando ao ator para 
apresentar cada ideia.

"Eu sempre ficava nervoso 
pensando o que o Steve ia 
pensar, mas não poderia ter 
sido melhor", conta. "Todos tí-
nhamos a mesma visão para a 
série, foi um alívio ver o quanto 
ele era aberto às nossas ideias 
e, no final, sempre dizia: 'Sim, 
vamos fazer assim'."

Passada a fase de criação, 
era hora de escalar o elenco. 
Além do próprio Steve Martin, 
um craque na comédia, Ho-

ffman diz que foi fácil trazer 
Martin Short, 71, para o time, já 
que os dois atores são bastante 
amigos. Restava saber quem 
preencheria o papel de Mabel.

"Pensamos muito sobre o 
assunto e chegamos à con-
clusão de que precisávamos 
trazer alguém inesperado, 
que não parecesse fazer muito 
sentido com os outros dois", 
conta. A personagem acabou 
ficando com a atriz e cantora 
Selena Gomez, 29.

"Ela não poderia ser mais 
perfeita para o papel", avalia. 
"No começo eu não sabia, mas 
ela me contou que também é 
fã de produções sobre crimes 
reais, chegando ao ponto de 
ter ido com a mãe à CrimeCon 
[evento sobre produções do gê-
nero]. As duas voltaram cheias 
de souvenirs! Não poderia ter 
alguém mais adequado para o 
personagem."

Entrosamento
Além disso, a conexão entre 

o trio foi imediata. "Não sabí-
amos como ela ia se encaixar 
com dois caras que são muito 
da comédia, mas isso foi res-
pondido logo na primeira lei-
tura do roteiro", diz. "Ela tem 
esse jeito honesto, moderno, 
engraçado e afiado de dizer as 
falas, que combinou muito com 
o dos colegas."

Com a certeza de que a 
química entre eles tinha fun-
cionado, Hoffman diz que ficou 
até mais fácil de continuar 
tendo novas ideias. Entre os 
moradores do prédio, aparece 
até mesmo o cantor Sting, 69, 
em uma participação especial. 
"É uma loucura!", resume o 
cocriador sobre o elenco que 
conseguiu reunir.

Porém, tem um personagem 
que não pode deixar de ser 
citado: o próprio Arconia. 
"Adoro esses predinhos pré-
-guerra e o próprio Steve 
Martin mora em um edifício 
assim em Nova York", explica. 
"Ele me convidou para um 
jantar no começo do projeto, 
quando eu ainda estava muito 
intimidado e nervoso."

"Quando estava subindo, 
enquanto tentava me acalmar, 
entrou uma senhorinha no ele-
vador", lembra. "Foi quando 
reparei que era a comediante, 
autora e diretora Elaine May e 
pensei que aquela era uma ex-
periência muito novaiorquina. 
Você sempre encontra todo tipo 
de pessoa nesses predinhos."

A série é uma homenagem 
a toda a cidade. "Se alguém 
me perguntasse qual o tom 
da série, eu diria que é um 
tom novaiorquino, porque só 
aqui você encontra todo tipo 
de maluquice em menos de 10 

quadras."
Os apartamentos dos per-

sonagens também revelam al-
gumas características deles. 
"O apartamento do Oliver é 
cheio de detalhes, enquanto 
o do Charles é reformado, 
mas ainda cheio de história", 
observa. "O da Mabel é cru e 
com coisas por terminar."

Homenagens
Não passam despercebidas 

as homenagens a algumas pro-
duções rodadas na cidade, 
como "Um Misterioso Assas-
sinato em Manhattan" (1993), 
de Woody Allen. "Tem algumas 
semelhanças no começo da 
história, mas, à medida que 
ela evolui, tentamos fazer algo 
mais inovador", garante.

Ele cita ainda "O Bebê de 
Rosemary" (1968), "O Show 
Deve Continuar" (1979) e 
o diretor Alfred Hitchcock, 
só para ficar nos primeiros 
episódios. "Mais para a 
frente, entram muitas outras 
inspirações", adianta. Pergun-
tado se em 8 episódios será pos-
sível chegar a uma conclusão 
definitiva sobre quem matou 
Tim Kono, o vizinho assassi-
nado no primeiro episódio, Ho-
ffman garante que sim. "Steve 
Martin me pediu que, no fim da 
temporada, soubéssemos quem 
tinha feito isso", afirma.
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 28/08

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

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Você pode ter alguma preocupação com dinheiro no 
início do dia e vai quebrar a cabeça para encontrar 
formas alternativas de ganhar uma grana extra ou reduzir 
os seus gastos. Pode até buscar algum bico para garantir 
um extra para o bolso. Agora, se as suas contas estão em 
dia, o recado do céu é para mantê-las assim.  Palpite do 
dia: 16, 52 e 07. Cor do dia: malva.

A Lua em quadratura com Júpiter avisa que o dia pode 
não começar exatamente como você planejou. Você pode 
enfrentar alguns imprevistos e até conflitos no período 
da manhã. Mas, nessas horas, a sua teimosia pode 
ajudá-la a vencer os desafios e virar o jogo a seu favor. 
Determinada como é, contorne os obstáculos. Palpite do 
dia: 44, 08 e 98. Cor do dia: verde-musgo.

A Lua convida você a se render à preguiça e dormir 
até não querer mais. A dica é aproveitar o domingo 
para relaxar de verdade, descansar e repor as energias. 
Procure deixar as preocupações e os compromissos de 
lado e tire o dia para fazer apenas coisas tranquilas e 
prazerosas, como ouvir música, ler, ver um bom filme. 
Palpite do dia: 99, 90 e 09. Cor do dia: grená.

Talvez você queira encontrar ou telefonar para alguns 
amigos no início do dia, pois vai sentir uma vontade 
enorme de conversar com a turma para papear muito.
A Lua na Casa 11 também pode incentivar você a ser 
voluntária em serviços assistenciais ou campanhas de 
arrecadação destinadas à população mais vulnerável. 
Palpite do dia: 73, 46 e 37. Cor do dia: sépia.

Ótimo astral para dar asas à sua vaidade, leonina. 
Com a Lua na Casa 10, tudo que fizer para melhorar a 
sua imagem vai ajudá-la a se sentir ainda mais forte e 
poderosa do que já é. Vale até investir uma graninha em 
roupas, cosméticos ou maquiagem. Mudar algo no visual 
também pode estar nos seus planos. Palpite do dia: 74, 
92 e 29. Cor do dia: pérola.

Viagem, visita ou encontro com pessoas de outras 
cidades deve animar a sua manhã de domingo. Vai ser 
bom matar a saudade e colocar o papo em dia com 
quem estima. E se você não puder estar junto de todos 
que estão longe, telefone, faça contato: o importante é 
ter notícias e saber que está tudo bem. Palpite do dia: 
39, 03 e 84. Cor do dia: mostarda.

A Lua na Casa 8 estimula o desapego e incentiva você a 
dar uma geral nos seus armários para separar tudo que 
não usa mais. O que não tem serventia para você pode 
ser muito útil para outras pessoas e por isso, avalie o que 
pode ser doado e descarte o restante. Além de ajudar a 
quem precisa, você vai se livrar das energias estagnadas. 
Palpite do dia: 67, 04 e 58. Cor do dia: marfim.

Você vai querer curtir o domingo ao lado das 
pessoas que mais ama. Ainda não dá para reunir 
todo mundo e fazer uma grande confraternização, 
como você gostaria, mas você pode planejar um 
dia bem especial com o pessoal de casa, com os 
filhos e com seu amor. Palpite do dia: 77, 50 e 
41. Cor do dia: preto.

O céu sugere que você vai acordar com muita disposição 
para arrumar a sua casa, organizar as suas coisas e 
deixar seu cantinho mais bonito. Quem precisa de uma 
grana extra também pode aproveitar a disposição e parte 
do dia para fazer um bico ou alguma coisa que possa 
vender para faturar algo. Palpite do dia: 60, 96 e 33.
Cor do dia: sépia.

A Lua no seu paraíso astral é um convite para 
você se divertir neste domingo. É hora de deixar 
de lado as preocupações, os compromissos e as 
responsabilidades para dar vazão à sua criança 
interior. Você deve tirar o dia para fazer apenas o 
que gosta e o que lhe dá prazer. Palpite do dia: 79, 
07 e 88. Cor do dia: verde-água.

Você vai se dedicar inteiramente à família no período 
da manhã. Pode aproveitar para fortalecer os laços com 
os parentes e até resolver algumas pendências. Se tiver 
alguma rusga com alguém, busque o diálogo, esclareça 
as coisas, acerte os ponteiros e deixe o passado 
definitivamente para trás. Palpite do dia: 71, 89 e 53.
Cor do dia: preto.

A Lua na Casa da Comunicação deixa você bem mais 
falante e extrovertida. Você pode sentir falta de conversar 
com amigos e parentes, principalmente no período da 
manhã. Tome a iniciativa e telefone para as pessoas 
queridas, pois uma boa conversa vai mudar o seu astral 
e pode alegrar o seu domingão. Palpite do dia: 72, 36 e 
00. Cor do dia: bordô.

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

Luiza avisa a Pedrinho que a polícia recuperou 
uma das malas com o dinheiro dele. Sandra He-
lena informa a Agnaldo que Júlio se entregou à po-
lícia. Eric diz a Júlio que descobrirá quem roubou 
o dinheiro com ele. Sandra Helena, Malagueta e 
Agnaldo se sentem aliviados ao saber que Júlio 
não os entregou à polícia. Antônia interroga Júlio, 
e os dois trocam acusações. Prazeres passa mal 
ao saber da prisão de Júlio. Maria Pia e Malagueta 
se entregam à paixão e dormem juntos. Júlio fica 
surpreso ao saber, pelo advogado, que sua mãe 
pagou a fiança para soltá-lo. 

Goiaba pega Armandinho e Desirée no 
apartamento das modelos e os leva para o 
local combinado. Mário pede a Ariclenes para 
ver Cecília. Os convidados chegam à igreja. A 
limusine chega para buscar Desirée e Dorinha 
percebe que a modelo foi raptada. Edgar conta 
para Camila que Luisa está grávida. Suelen 
surge com um vestido idêntico ao de Valentim 
e provoca a maior confusão. Luti avisa ao pai 
que o vestido de Valentim foi copiado. Marcela 
conta para Renato que Luisa foi a culpada pela 
doença de Paulinho.

Teresa questiona Pedro sobre a presença de 
Luísa em sua viagem. Pilar aconselha Samuel a 
deixar a casa de Olu para se afastar de Zayla. 
Luísa afirma a Teresa que preza o bem de sua 
família acima de tudo. Samuel se muda, e Zayla 
acredita que o rapaz tenha sentimentos por ela. 
Nélio se prepara para visitar seus pais. Germana 
e Licurgo roubam material de obra, e Clemência 
e Lupita observam. Tonico teme que Pedro o re-
conheça. Celestina instiga a Imperatriz a pensar 
em uma forma de evitar a presença de Luísa. 
Samuel e Pilar têm sua primeira noite de amor.

A plateia fica chocada com a discussão. A 
peça é interrompida. Os professores da Ribalta 
insistem para que Bianca faça a peça. Lucrécia 
afirma a Jade que está decepcionada com a 
leviandade da filha. Cobra termina o relaciona-
mento com Jade. Duca confronta Lobão e Cobra. 
Bianca entra no palco. Lobão revela o resultado 
do exame de DNA para Cobra, que pede para 
ter cuidado com Karina. Cobra ajuda Pedro a 
encontrar Karina. Pedro tenta se explicar para 
Karina, mas a menina é irredutível. Bianca faz 
sucesso com sua atuação. 

Neco e Rafa apresentam Lúcia para Binho. 
Érica diz para Francis que a peça dela pode 
ser cancelada se não encontrarem um subs-
tituto a altura de Tobias. Francis diz que ele 
pode substituir Tobias e que fará de tudo para 
decorar o texto em uma semana. Marian finge 
bondade com Maria na frente de Gabriela. 
Maria dorme no quarto de Marian. Maria Ce-
cília se assusta com um lagarto na ilha deserta 
onde está um Tobias. Os dois encontram uma 
lagoa com água doce, mas Maria Cecília fica 
temerosa de entrar na lagoa.  

Maria Marta faz um acordo com Cora para 
descobrir o esconderijo de José Alfredo. Xana 
aconselha Vicente a escolher entre Cristina e 
Maria Clara. Enrico vê Maurílio e Danielle to-
mando café-da-manhã juntos no hotel. Bruna sai 
do hotel sem que sua mãe a veja. Xana ouve Naná 
falando com Antônio. Josué chega para falar com 
Maria Marta. Danielle descobre que a filha sumiu 
e se desespera. Bruna fala para José Pedro que 
sua mãe está com Maurílio. Maria Marta manda 
Josué dar um recado para José Alfredo. Silviano 
avisa a Danielle que Bruna está na mansão. 

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

Lota e Batista obrigam Nélio a se 
casar, e impedem a fuga do fi lho, 
em ‘Nos tempos do Imperador’

Lázaro Ramos entrevista Mano 
Brown na estreia de ‘Espelho’

Em “Nos tempos do Imperador”, os ambiciosos Lota (Paula Cohen) e Batista 
Pindaíba (Ernani Moraes) decidem arranjar um casamento para Nélio (João 
Pedro Zappa) só para poder aumentar suas terras em Pindamonhangaba. Mas 
o filho do casal não se anima com a futura pretendente e tenta fugir da fazenda 
dos pais a todo custo. Nos capítulos que vão ao ar na próxima semana, o melhor 
amigo de Tonico (Alexandre Nero) bate o pé para não firmar compromisso com a 
filha do tabelião. Os pais do jovem, ainda com as roupas de dormir, vão atrás do 
filho em fuga. Lota cai no chão, com a mão no peito, deixando Nélio preocupado. 
Ele volta para acudir a mãe, e Batista dá um tapa na orelha do rapaz, que acaba 
voltando para a fazenda.

Após atuar em “Gênesis”, Bia Brumatti, de 
13 anos, vai interpretar Flor em “O coro”, série 
produzida por Miguel Falabella para o Disney+. 
Dirigida por Cininha de Paula, a história 
acompanha um grupo de jovens que tenta um 
lugar no teatro musical.

Bia Brumatti, está no 
elenco da nova série 
de Miguel Falabella

Telinha

O rapper Mano Brown é o convidado de Lázaro Ramos na estreia da 15ª temporada 
do programa “Espelho”, no Canal Brasil. No episódio, que vai ao ar nesta segunda-
feira (30), às 23h, com o tema “A (in)justiça do homem: o drama do negro”, Brown fala 
sobre a infância, o início dos Racionais, o ambiente que já existia e que favoreceu o 
surgimento do grupo e de “Boogie naipe”, seu último álbum, entre outros assuntos.
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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 Privilegiada. 
Possui Ampla Sala De Es-
tar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

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, Cozi-
nha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 3 
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para 
empregado (quarto e 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, varanda, 
garagem LORIDANI MAR-
TINS – 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 – 
CRECI 1851 – 3321-9131 

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

CEL ANTONINO
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  

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

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

L520– R. Simplício Masca-
renhas, 190 –AC 88,19m 
–AT 360,00  – Possui salão 
comercial c/ bh, e casa 
com sala, suite e  dois 
Quartos, BH, cozinha, AS, 
quintal, garagem. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131   

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

Saia do aluguel, com par-
celas que cabem em seu 
bolso, minha casa, minha 
vida. Vem fazer uma simu-
lação, saia do aluguel. Cel-
so Salles CRECI 3470 Con-
tato: (67) 998484-3386

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

MONTE CASTELO 

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

ALUGA-SE QUARTOS 
MOBILIADOS

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banhei-
ro social, cozinha/ae, area 
serviço/ae, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

RES 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 Saca-
da, Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

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

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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



 D2 Campo Grande-MS | Domingo/Segunda-feira, 29 e 30 de agosto de 2021 CLASSIFICADOS

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO NA MORENINHA IV 

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

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

VENDE-SE 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

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

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

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 

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

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

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

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

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

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

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

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

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

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 

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

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

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

VOYAGE TRENDLINE 1.6
ANO: 2014/2015 COR: 
PRETO / COMPLETO/R$ 
37.900 C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br 

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton 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 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
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. 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
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
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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

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

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

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

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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
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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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

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

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

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

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

SANDERO STEPWAY EXP. 
FLEX 1.6 16V 5P 2017 
2018 VERMELHO 32694 
QAJ9830 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA 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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

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

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. 

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 

M.A HIGIENIZAÇÃO DE 
ESTOFADOS

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

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

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

CENTRO-OESTE CLIMA 
MS

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

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

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 

 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

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

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

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

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) 

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 

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 

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 

CHAPA’S LTDA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS DE 

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

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

GIDEÕES SISTEMAS 
ELÉTRICOS

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

BORRACHARIA AMO-
RIM MÓVEL 24 HRS

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

CALHAS 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 

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

MONTADOR DE MÓVEIS 
& PEQUENOS FRETES 

Fazemos pequenos repa-
ros, manutenção, monta-
gem e desmontagem. Acei-
tamos cartão e pagamentos 
via Pix. Faça seu orçamen-
to: Whatsapp (67)99223-
6850 Marivaldo  

ENCANADOR PROFIS-
SIONAL

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

DC AR-CONDICIONADO 
MS

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

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

ALENCAR MUDANÇAS
Fretes e mudanças com 
equipe qualificada e es-
pecializada, com ou sem 
ajudante. Trabalhamos 
para todo Brasil. Ligação 
e Whatsapp (67) 99275-
1381

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

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

FAÇO FRETE E MU-
DANÇAS

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

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

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

CONSTRUÇÃO CIVIL
Pedreiro do básico ao aca-
bamento, faça seu orça-
mento sem compromisso. 
Atendemos em todas as 
regiões de Campo Grande/ 
MS Ligação e Whatsapp 
(67) 98220-2276 Maycon
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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

LIMPEZA DE PISCINAS 
& MANUTENÇÃO!

Tratamento físico, limpeza 
de bordas, classificação, 
estabilidade de PH, trata-
mento químico, limpeza de 
pré-filtro, decantação, esta-
bilidade de cloro livre.  Li-
gue e solicite um orçamen-
to: Jonas (67)99160-2385 
Walquíria (67)99278-2179 

ASA CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções residenciais, prediais, 
sítios e fazendas, fazemos 
reformas, pinturas em 
gerais. Orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
Whatsapp (67) 99227-
5623 Anderson

SERPA CONSTRUÇÕES
Executamos sua reforma 
ou construção do básico 
ao acabamento, pintura, 
elétrica, piso, alvenaria, 
gesso, Drywall e muito 
mais, com o melhor preço 
da Cidade. Orçamento sem 
compromisso Contato: (67) 
99134-3010 Walmir 

RS PINTURAS
Trabalho com pinturas em 
gerais, grafiato, textura, 
marmorato, cimento quei-
mado, granelli e cristali-
no.  Trabalhamos finais de 
semana e feriados. Orça-
mentos sem compromis-
so. Ligações e Whatsapp: 
(67)99189-4116 

BORCHERT MULTI 
SERVIÇOS – CREA MS 

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

 TOM PINTURAS 
Fazemos pinturas em geral, 
texturas, grafiatos, marmo-
ratos, cimento queimado. 
Profissionais experientes e 
Serviço de qualidade! Faze-
mos o seu orçamento sem 
compromisso. Whatsapp: 
(67)99239-3899  Ewerton 
Andrade Campo Grande-
-MS  

SATYRO MÓVEIS PLA-
NEJADOS & MONTADOR
Trabalhamos com reparos 
e móveis planejados que 
cabe em seu bolso. Parce-
lamento em até 12x no car-
tão, Venha fazer seu orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99267-1036 Lucas

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

LIDER MUDANÇAS
Trabalhamos com fretes 
e mudanças para todo o 
Brasil, temos ajudantes 
especializados, embala-
gem plástico bolha e papel 
ondulado e transportamos 
carro. Trabalhamos 24 
horas Ligação e Whatsapp 
(67) 99336-7066 Luiz 

LIMPEZA DE TERRENOS
Trabalho com limpeza 
de terrenos e podas de 
gramas, se seu terreno 
está sujo só me chamar 
que faço o melhor preço 
da cidade. Trabalho de 
segunda a sábado. Liga-
ções : (67)99111-4742 
W h a t s a -
pp:(67)99228-5496 Fábio 

ADEMIR AZULEJISTA
 Instalação de porcelana-
tos, mármores, granitos, 
de peças de grandes for-
matos, acabamentos em 
geral, revestimentos para 
churrasqueira, piscinas, 
escadas e tijolos de deco-
ração. (67)99265-1027 

OLIVEIRA GESSOS
Gesso liso e acartonado, 
parede 3D, sanca, insta-
lação de molduras, ins-
talação elétrica da sanca, 
forro de plaquinhas e de-
coração em geral. Agende 
um orçamento Facebook 
e Instagram: @oliveira-
gessoscg Whatsapp: (67) 
98217-6531 

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

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

BELLINI MÓVEIS PLA-
NEJADOS

Solicite seu orçamento na 
mais nova loja de móveis 
planejados de alto padrão 
de Campo Grande. Aten-
demos casas, lojas, áreas 
gourmet, usando tudo de 
mais moderno do merca-
do e com toda segurança. 
Insta @bellini_planejados  
Ligações: (67)99623-2998

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 

JASMIM DO POETA 
MANUTENÇÃO DE JAR-

DIM & PAISAGISMO
Corte de árvores, corte de 
grama, plantio de gramas, 
podas de árvores, limpeza 
de terrenos e fazemos frete. 
Instagram: jasmim do po-
eta Agdo Graxa/ Andressa 
Whatsapp: (67) 99277-
9592 / (67) 99945-7034 

LF GESSO & ELÉTRICA
Trabalhamos com gesso 
acartonado Drywall, forros 
com sancas, forro liso e 
3D. Fazemos parte elétrica 
residencial e comercial. 
Profissional qualificado 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99331-5931 Lucas  

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

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

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

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

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, ventiladores 50cm, 
dutos e coifas. Ligação e 
Whatsapp (67) 3204-5247/ 
(67) 99264-5737/ (67) 
99161-2754/ (67) 99126-
3757

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

MECÂNICA NUNES
Trabalho com manutenções 
de máquinas pesadas, 
autorizado em todas as 
marcas. Atendo Sábados e 
Domingos. Ligação e What-
sapp (67) 98437-8722 
Sebastião

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

GRANDE/ MS
Trabalhamos com Dede-
tização em geral, Descu-
pinização, Desratização, 
Limpeza de caixa Água, 
Pombos e Morcegos. Or-
çamento Gratuito Ligação 
e Whatsapp (67) 99281-
4347 Adenir

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 

EMUL CONSTRUTORA
Seu desejo é construir ou 
reformar sua casa? Eu pos-
so realizá-lo e nem precisa 
esfregar a lâmpada é só 
chamar. Orçamento sem 
compromisso Ligação e 
Whatsapp (67) 99248-
4447 Emerson 

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

ETF TRANSPORTES 
Fazemos mudanças na 
região de Corumbá e inte-
rurbanas, operamos com 
caminhões baú, ônibus e 
vans. A Empresa ETF bus-
ca satisfação dos nossos 
clientes através de agilida-
de  e  serviço de qualidade. 
WhatsApp:  (67) 99640-
3736 Florisval.  Corumbá 
– MS 

ANDREZINHO PREPA-
RAÇÕES

Força e Qualidade. Prepa-
ração de motores, prepa-
ração de cabeçotes, oficina 
em geral, dinamômetro, co-
mando de moto. (67)3305-
2404 / (67)99325-2424  
Rua Areca N173 – Bairro 
Oíti  Campo Grande - MS

GF CALHAS
Trabalhamos com calhas, 
rufos, pingadeiras, dutos 
e coifas. Orçamento sem 
compromisso, atendemos 
toda Cidade de Campo 
Grande / MS Ligação e 
Whatsapp (67) 99125-
3384 Gabriel 

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

M.M SERRALHERIA 
Trabalhamos com fabrica-
ção de portas, portões, es-
trutura, mesa Nino, janelas, 
reforma em geral e muito 
mais. Venha fazer seu or-
çamento sem compromis-
so. Ligação e Whatsapp 
(67)99198-2721

 PEQUENOS FRETES 
AZEVEDO

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

ESTÁ PRECISANDO 
DE CALHAS, RUFOS 

OU PINGADEIRAS EM 
GERAL? 

Nós da Empresa Calhas 
Marques, estamos prontos 
para atendê-lo, fazemos 
seu orçamento sem com-
promisso e facilitamos seu 
pagamento, crédito parce-
lado, débito e Pix. Ligação 
e Whatsapp (67) 99304-
6898/ (67) 99272-4524 

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 

CONSTRUÇÕES GOES
Trabalhamos com constru-
ção de barracões de madei-
ra de eucalipto, estruturas 
metálicas, decks e cochos, 
reformas de mangueiro, 
reformas de casas em chá-
caras e fazendas. Ligação 
e WhatsApp (67) 99664-
2287/ (67) 99960-9127

FRETES E MUDANÇAS
Fazemos frete fracionado e 
mudanças em Aquidauana, 
e fazendas da região. Preço 
justo, qualidade e segu-
rança. Faça seu orçamen-
to. Ligação e WhatsApp: 
(67)99170-1581

MF JARDINAGEM 
Trabalhamos com limpeza 
de terrenos, sítios, cháca-
ras, condomínios e residên-
cias. Faça o seu orçamento 
sem compromisso!  What-
sapp: (67) 99286-1123 
Tratar com Marcival 

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

MIRANDA TUR TRANS-
PORTES

Temos o prazer em oferecer 
para você carro de passeio. 
Faço viagens para: Dou-
rados, Corumbá e para as 
demais cidades do estado. 
Faço entrega de pertence 
e documentos. Ligações 
e Whatsapp: (67)99124-
2260 (67)99952-0961 

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

MDJ PINTURAS
Trabalho com pinturas re-
sidenciais com qualidade 
e acabamento efeito cristal, 
marmorato, grafiato, textura 
e pintura de portões. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99128-1103/ (67) 99869-
5558 

REFORMAS EM GERAL
Trabalhamos construindo 
casas, fazemos acaba-
mentos, reformas, serviços 
de construção, execução 
de projetos e reformas 
em geral. Faça seu orça-
mento sem compromis-
so. Ligação e Whatsapp 
(67)99259-8295

SANTANA CONSTRUÇÃO 
CIVIL

Trabalhamos com cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, fazemos 
parte elétrica, hidráulica e 
pequenas pinturas. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99331-3923 Ademilson

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

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

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

MULTIUSE CHURRAS-
QUEIRAS

Acessórios para churras-
queiras. Grelhas, espetos 
gengiskan, chapa de bife, 
parrilha, facas, tabuas, 
giragril etc.  End; Av. Mal 
Deodoro N:1189 Trevo Im-
birussu  Fone: 3026-4551 
/67 9959-4659.

AZULZINHO AUTO 
FOSSAS

Oferecemos serviços de 
sucção, esgotamento de 
fossas séptica, desentupi-
mento de redes de esgoto 
em geral e limpeza de cai-
xas de gordura. Telefones 
para Contato (67) 3355-
7039/ (67) 99268-0631/ 
(67) 99915-4659

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

REZENTEC SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

Trabalhamos com sistema 
de câmeras, automatiza-
ção de portão eletrônicos, 
cerca elétrica, sistema de 
alarme, venda e manuten-
ção. Solicite seu orçamento 
Ligação e Whatsapp (67) 
99215-8900 Maikiel

FRETE E PEQUENAS 
MUDANÇAS 

Campo Grande e interior 
desmontagem e monta-
gem de móveis. Aceitamos 
cartões de crédito com 
acréscimo da financeira, 
aceitamos pix .Ligue e 
faça seu orçamento sem 
compromisso pelo telefone 
e watts 67 99804-5972 e 
98112-9107 Nelson 

MILTOM DO FRETE
Fazemos serviços de pe-
quenos fretes. Carrego 
mudanças, entulhos e etc. 
Atendo Campo Grande-MS 
todo, preço bacana para 
você fechar comigo. Ligue 
ou mande um Whatsapp 
para orçamentos: (67)9 
9999-5788 Miltom 

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 

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

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 PODÓLO-
GA 

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

PODÓLOGA – GEL 
CASTRO

Especialista em cuidados 
para os pés. Tratamento 
de Podologia: Remoção 
de calo, calosidade, unha 
encravada, olho de peixe 
(calo com núcleo), unha 
infeccionada, pés diabéti-
cos, órtese para correção 
da unha e tratamento c/ 
argiloterapia para os pés. 
Marque através do Whatsa-
pp: (67)99282-3952 

BIO AMBIENTAL
Realiza e presta consul-
torias em licenciamento 
Ambiental, Projetos de 
automonitoramento, moni-
toramento de fauna e flora, 
comunidades aquáticas 
etc. Ligue e faça seu orça-
mento sem compromisso, 
telefone e Whatsapp (67) 
99957-5876/ (67) 99115-
1735

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

Quem ainda não teve e 
enquanto não tiver acesso 
à vacina pode se prevenir 
contra todos os tipos de 
coronavírus (Covid-19, 
chikungunya, H1N1, zika, 
dengue, etc.) com remédio 
de eficácia (85%) provada 
cientificamente randomiza-
da, conforme o site: www.
laurohenchen.com.br

RS SERVIÇOS DOMÉS-
TICOS

Temos diaristas, domésti-
cas, serviços gerais. Tra-
balhamos também como 
acompanhantes de idosos 
diurno e noturno, aten-
demos empresas e resi-
dências. Informações nos 
telefones: (67)99888-7394 
Whatsapp (67) 99878-
3101 Ligação (tratar com 
Roselaine).

RECICLAGEM LIMPÁ-
QUITA

Compramos; ferro, latinha, 
alumínio, cobre, metal, 
bloco, bateria e motor. Con-
sulte nossa tabela Avenida: 
Carumam, 298 Jardim Co-
lúmbia Ligação e Whatsapp 
(67) 99250-7573 Jaciene 

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

NANNY JULLYA - DECO-
RAÇÃO

Whatsapp: (67)99124-
5270 Instagram: @nanny.
festa_Facebook: Nanny 
Jullya Aceitamos débito, 
crédito, pix e depósito ban-
cário. Trabalhamos com 
pegue-monte e montamos 
também em qualquer bairro 
de Campo Grande. 

 CHOCOLATES D’GUI
Trabalhamos com bolos de 
pote, bolos de aniversário. 
Temos kits festa promo-
cional a partir de R$89,99 
/ Trabalhamos com pro-
dutos de qualidade, tudo 
feito com amor e carinho. 
Faça sua encomenda: La-
rissa Cristaldo Whatsapp: 
(67)99137-2867 

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  

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

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 

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 

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

CASEIRINHOS DA 
MAMA

Especialista em empadas 
temos mais de 20 sabores 
que irão te surpreender. 
Bolos, doces e salgados 
para todas ocasiões. Apps 
de delivery iFood, 99food, 
UberEats. Entregamos em 
Campo Grande taxa a com-
binar. Instagram: @casei-
rinhosdamama  Whatsapp: 
(67)99353-6868  Marília 

MENINAS DOCE
Fazemos bolos decorados, 
Naked Cake, kit festa, cen-
tro de doces, barcas doces, 
caixas presente, trufas 
e chocolates recheados. 
Contato Whatsapp Meninas 
Doce (67) 99643-7474 / 
(67) 99161-9952 

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.

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 

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 


