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Remendada, 
seleção inicia 
treinos para 
rodada tripla

Inflação pode 
fechar ano em 
7,27% aponta o 
Banco Central

Sem toque de 
recolher, mortes por 
COVID-19 aumentam 

em 18%. Página A6

Um mês e 20 dias depois de 
ser vice-campeã da Copa Amé-
rica, a seleção brasileira ini-
ciou os treinamentos, em São 
Paulo (SP). Estão pela frente 
três jogos válidos pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo do 
Catar no intervalo de apenas 
oito dias: contra o Chile na 
quinta-feira (2), às 21h (de 
MS), em Santiago; a Argen-
tina, domingo (5), às 15h, em 
São Paulo; e o Peru (dia 9, às 
20h30), no Recife. Página B3

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo), a in-
flação oficial do país, deste 
ano subiu de 7,11% para 
7,27%. É a 21ª elevação 
consecutiva do Boletim 
Focus. Página A8

Prefeitura da Capital já 
tem R$ 135 milhões para 
13º do funcionalismo
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Vereadores vão às 
ruas em atos no 
Dia da Independência

Em Campo Grande, en-
quanto alguns dos vereadores 
participam das manifestações 
em 7 de setembro, Dia da In-
dependência do Brasil, outros 
dizem que não irão se envolver 
em atos na data. Os protestos 
podem dar certa visibilidade a 
políticos que desejam concorrer 
às eleições em 2022. 

A ala bolsonarista tenta de-
monstrar força política em meio 
a críticas ao STF (Supremo 
Tribunal Federal), ao passo que 
a oposição se prepara para par-
ticipar do “Grito dos Excluídos”. 
As manifestações prometem ter 
carreatas e motociata pela ci-
dade. Página A3

A Prefeitura de Campo Grande já tem R$ 135 
milhões para pagar o 13º salário dos servidores 
municipais da Capital. Os recursos  estão em 
uma conta separada da prefeitura da Capital. 
Ao todo, serão beneficiados cerca de 27 mil 
servidores ativos, inativos e pensionistas. A 
afirmação foi feita ontem pelo secretário de Fi-
nanças e Planejamento de Campo Grande, Pedro 
Pedrossian Neto, durante solenidade de entrega 

de moradias junto com o prefeito da Capital, 
Marquinhos Trad. 

No entanto, o secretário não detalhou se a 
prefeitura pretende antecipar a primeira par-
cela do pagamento, como fez o governo de MS, 
que já disponibilizou em julho o montante de R$ 
250 milhões, referente a 50% do benefício dos 79 
mil servidores ativos e inativos. A outra metade 
será paga no dia 20 de dezembro.  Página A7

Mato Grosso do Sul entrou em alerta após a série 
de ataques promovida por criminosos na madrugada 
de ontem (30) em Araçatuba, cidade paulista locali-
zada a 149 km da divisa com o Estado.

Segundo o secretário de Justiça e Segurança Pú-

blica, Antônio Carlos Videira, equipes das forças es-
taduais de segurança aumentaram a fiscalização de 
estradas que dão acesso a São Paulo, como a BR-262 
e a MS-158. O objetivo é averiguar possíveis veículos 
e suspeitos que tentem fugir. Página A5

O campo-grandense, Yeltsin 
Jacques Ortega, escreveu seu 
nome naParaolímpiada  de Tóquio 
ao faturar a segunda medalha de 

ouro. Ele ganhou a prova dos 1,5 
mil T11  (para cegos) batendo o 
recorde mundial (3min57seg60). 
Foi a centésima medalha  dou-

rada brasileira em paraolímpiada 
e a segunda do paratleta de MS 
que já tinha faturado o ouro nos 5 
mil metros.

OOOOOOOOOOO

POPULAÇÃO GERAL DE MS

PORCENTUAL DE VACINADOS

DOSES ENVIADAS

DOSES APLICADAS

73,19%

3.205.080

Fonte: Vacinômetro-MS até 30/8/2021

PORCENTUAL DE IMUNIZADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

43,91%

Vacinômetro

Mato Grosso do Sul
COVID-19

2.809.394

3.058.370

Top Samba 
celebra 15 anos 

de carreira

ARTES

Com uma música 
“novinha” em 1 milhão 
de acessos no nas pla-
taformas de streaming, 
o Grupo Top Samba 
celebra 15 anos de 
carreira no dia 2 de ou-
tubro, com um show na 
Estância 
das Flores. Após um 
ano e seis meses longe 
do público, Vini Barreto, 
Lucas Bastos, Abdon 
Neto e Alex Jr. estão 
ansiosos pela apresen-
tação. Página C1

Divulgação

Esportes

Yeltsin para 
o mundo

Terror em São Paulo deixa polícias de MS em alerta

Senador da CPI da COVID 
lança pré-candidatura à 

Presidência da República

Bolsonaro diz que 7 
de setembro será de 

liberdade de expressão
Página A3 Página A4

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  17º        32º
Dourados  17º        31º
Corumbá  20º        35º
Ponta Porã  16º        29º
Três Lagoas  19º        32º

Sol com algumas
 nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo

ATAQUE A BANCO



Já ouvi dezenas de vezes o presidente 
Bolsonaro afirmar: não vou agir fora 
das quatro linhas da Constituição ou 

eu vou jogar dentro das quatro linhas da 
Constituição. E sempre afirmou que o povo é 
quem dá o norte para tomadas de decisão do 
governo. Não me lembro de um Presidente da 
República tão perseguido e tolhido em suas 
decisões como Jair Messias Bolsonaro. Essa 
perseguição não é a que parte da oposição, o 
que é perfeitamente cabível, mas, por incrível 
que pareça, a que vem do STF.  Integrantes 
do governo e os militares teriam concluído 
que nunca o STF agiu tão intensivamente 
contra o Poder Executivo como agora, sendo 
o responsável por gerar instabilidade no País. 
Foi feito um levantamento de quantas vezes 
houve interferência nas tomadas de decisão 
do governo federal: 123. Diante do levan-
tamento, um general que pediu anonimato 
questionou quem estaria, de fato, agindo fora 
das quatro linhas da Constituição. Militares 
da ativa e da reserva, além de integrantes 
do governo, avaliaram um levantamento das 
decisões de ministros da Suprema Corte. O 
documento analisa 123 decisões, de 2019 a 
2021, de magistrados do Supremo Tribunal 

Federal. A lista é usada, tanto pela ala militar 
ligada ao governo, quanto pelos civis ligados 
ao governo, para explicar que ministros do 
STF teriam extrapolado nos autos e que 
as decisões teriam provocado o início de 
instabilidades entre os poderes executivo 
e judiciário. As interferências são as mais 
diversas e escabrosas possíveis. Em 20 de 
dezembro de 2019, o STF suspendeu a MP 
do Presidente Bolsonaro que previa o fim 
do seguro DPVAT. Vejam o absurdo desse 
veto. Uma medida que beneficiaria milhões 
de brasileiros que já não suportam tantas 
imposições monetárias. Em 2020 o Presi-
dente Bolsonaro indicou para comandar a 
Polícia Federal o Alexandre Ramagem. O STF, 
numa decisão monocrática, perpetrada pelo 
ministro Alexandre Moraes impediu a nome-
ação. Sem nenhuma justificativa plausível, 
ele apenas disse não à indicação. Dezenas 
de prazos para o governo federal explicar, se 
manifestar, justificar, informar atitudes, MPs, 
falas, decretos, tudo o que se possa imaginar. 
Até críticas às urnas feitas pelo presidente a 
ministra Carmen Lúcia cobrou uma manifes-
tação da PGR. O STF não fez outra coisa ao 
longo desses meses de gestão do Presidente 

Bolsonaro a não ser bisbilhotar e atrapalhar a 
governabilidade. Nenhum presidente anterior 
teve tantas interferências como o atual. Nunca 
os apoiadores dos governos anteriores foram 
tão perseguidos como no governo do Capitão. 
Quando o ex-presidente e ex-presidiário disse 
que “temos uma corte acovardada” não se 
moveu uma palha contra essa agressão. Nin-
guém determinou alguns dias para que ele 
se explicasse. Estamos vendo um Supremo 
Tribunal Federal que, à revelia da Consti-
tuição, tem aberto inquérito, investigado, 
julgado e prendido pessoas por serem contra 
seus abusos e apenas exercerem a liberdade 
de pensamento e expressão conforme reza 
o seu artigo 5º. De fato o STF tem rasgado a 
Constituição e, destarte  forçado uma ruptura 
institucional.  Mas a Constituição fala em seu 
artigo 142 que “as Forças Armadas, sob a au-
toridade suprema do Presidente da República, 
destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos 
poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem”. Queremos 
que nosso Presidente continue “jogando” 
dentro das quatro linhas da Constituição e 
dentro delas defender o Brasil de uma possível 
ditadura judicial.
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Editorial

Dentro das quatro linhas 
da Constituição

22  agosto de 1991: fim de uma era

Dr. Aldo Sousa

Landes Pereira

Manifestantes russos, em 1905, pediram 
ao czar Nicolau II melhores condições 
de vida e foram rechaçados a bala. 

Com a Primeira Guerra Mundial a situação 
russa piorou: soldados desertaram, oficiais 
conspiraram e o czar foi deposto em 1917. 
Revolucionários mais radicais consideraram 
que não era suficiente abolir a monarquia. 
Para tanto, os bolcheviques instituíram um 
novo regime político-econômico. Em 1921 foi 
criado o Partido Comunista Chinês e, em 1922, 
Lenin criou a União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) reunindo 15 países.

Com a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se 
uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. 
Três anos depois Stálin saiu vitorioso e ex-
pulsou o adversário para o México, onde foi 
assassinado. A década de 1930 foi muito tu-
multuada para a URSS, marcada por expurgos, 
dissidentes foram condenados à morte, fome 
e desorganização na estrutura de produção 
e distribuição. Em 1939 Hitler e Stálin assi-
naram, secretamente, o Tratado de Molotov-
-Ribbentrop de não-agressão entre as duas 
potências. No ano seguinte a Alemanha invadiu 
a União Soviética. Em 1943 as tropas nazistas 
foram derrotadas em Stalingrado, surgindo 
uma poderosa contraofensiva. O rigoroso in-
verno russo desestabilizou o poder ofensivo dos 

alemães, dando condições para que as tropas 
soviéticas chegassem a Berlim em 1945. Stálin 
morreu em 1953.

Em 1927 Mao Tse-tung iniciou a luta armada 
que, em 1934, reuniu 100 mil combatentes no 
“Exército Vermelho da China”, começando a 
marcha de mais de 10 mil quilômetros. En-
tretanto, conflitos, fome e fadiga causaram a 
morte de 80% dos participantes ao longo da 
caminhada que sairia vitoriosa em 1949, com 
a derrota e fuga de Chang Kay-shek para a ilha 
de Twain. Na ocasião foi proclamada a Repú-
blica Popular da China que, em 1951, reintegrou 
o Tibete e, em 1959, exilou o Dalai-Lama.

Houve muitos acertos e erros no governo 
de Mao, sendo que o programa “Grande Salto 
Adiante” (1958-61), que objetivava a indus-
trialização e a coletivização da agricultura 
provocou milhões de mortes. Outro programa 
polêmico foi a “Revolução Cultural, de 1966, 
que promoveu um grande expurgo de intelec-
tuais, professores e artistas.

Roosevelt, presidente dos EUA, em 1941, 
deu andamento ao Projeto Manhattan, que 
produziria a primeira bomba atômica, a Little 
Boy, lançada em Hiroshima em 6 de agosto de 
1945. A segunda bomba, a Fat Man, foi lançada 
três dias depois sobre a cidade de Nagasaki. 
Os cientistas e os militares comemoraram 

como sendo um grande sucesso da ciência e 
das artes marciais. Estava iniciada a era da 
energia nuclear.

As pesquisas continuaram e, em 1946, a 
Marinha dos EUA explodiu duas bombas no 
atol de Bikini, no Pacífico. Em 1949 a União 
Soviética testou sua bomba de fissão, seis vezes 
mais potente que a Little Boy. Em outubro de 
1952 foi a vez dos ingleses explodirem um 
artefato nuclear nas águas da Austrália; no 
mês seguinte os EUA testaram uma bomba 500 
vezes maior do que a de Hiroshima. Daí para 
a frente a concorrência nuclear aumentou. A 
China dominou a tecnologia nuclear em 1966.

Mikhail Gorbatchov (nascido em 1931, ainda 
vivo) foi secretário-geral do Partido Comunista 
(1985-91) e último presidente (1990-1991) da 
URSS. Foi casado com Raíssa (1953-99), glamo-
rosa e detentora de indiscutíveis habilidades 
interpessoais. Gorbatchov, liberal para os 
padrões soviéticos, implantou dois importantes 
programas de governo que desagradaram as 
forças conservadoras: a “perestroika” (reestru-
turação econômica) e a “glasnost” (abertura 
política).

Em 1989 Mikhail decidiu deixar a Alemanha 
seguir seu destino e reunificar-se, desencade-
ando incontrolável crise para o federalismo 
soviético, com manifestações de independência 

Economista e professor universitário com 
doutorado.

É psicanalista clínico, graduado em 
Teologia, Educação e pós-graduando em 
Neuropsicologia. Fone: 67.98223.9889     

  @aldosousapsicanalis 

O presidente Jair Bolsonaro 
chamou os ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal) para 

participarem das manifestações do Dia 
da Independência. O convite é para 
qualquer um dos 11 a fim de subir no 
carro de som e falar com o povo. 

Bolsonaro também chamou depu-
tados estaduais, federais e senadores, 
com a finalidade de irem ao 7 de se-
tembro. Para que eles estejam no braço 
do povo e não apenas em época de cam-
panha eleitoral. 

O que está acontecendo no Brasil é de 
interesse de todos nós. Nenhum de nós 
está acima da Constituição. Os atos em 

7 de setembro terão pessoas nas ruas e 
trios elétricos e carros de som nas prin-
cipais capitais. O avanço da vacinação 
contra a COVID-19, que levou a uma 
queda de infecções, estimula muitos 
a se manifestarem em pelo menos 110 
cidades, como no último 1º de agosto, 
em defesa do voto impresso auditável.

A expectativa dos organizadores é 
de que os atos do Dia da Independência 
tenham maior adesão em comparação 
aos do início deste mês. O chefe do Exe-
cutivo tem apostado no 7 de setembro 
como um dia em que pretende fazer 
demonstração de força nas ruas, assim 
como tentou e fracassou com o desfile 

de blindados por Brasília no começo do 
mês de agosto.

Bolsonaro e seus interlocutores re-
correm às convocações num momento de 
fragilidade do presidente, que tem feito 
investidas contra ministros do Supremo, 
a exemplo do pedido de impeachment 
apresentado contra Alexandre de Mo-
raes e rejeitado por Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). Dependente cada vez mais 
do “centrão”, que amplia seus espaços 
no governo, Bolsonaro tenta engajar 
setores mais fiéis a seu projeto. No 
segmento evangélico, a convocação do 
presidente está sendo respondida com 
entusiasmo por líderes de igrejas que 

reúnem milhões de fiéis. Circulam pe-
sadamente em grupos nos aplicativos de 
mensagens, como WhatsApp vídeos com 
pastores convocando seus fiéis. Entre os 
caminhoneiros, não há adesão institu-
cional das entidades que representam 
a categoria, mas o apoio ao movimento. 

Convite feito

reúnem milhões de fiéis. Circulam pe-

O que está acontecendo 
no Brasil é de interesse 

de todos nós. Nenhum de 
nós está acima da Cons-
tituição. Os atos em 7 de 
setembro terão pessoas 

nas ruas e trios elétricos 
e carros de som nas 
principais capitais.

das repúblicas do Báltico, da Armênia e da 
Ucrânia. Forças da KGB e do Ministério do in-
terior deram um golpe de Estado em 22 agosto 
de 1991. Boris Ieltsin (com apoio de setores das 
Forças Armadas) reagiu com violência, debelou 
a insurreição e assumiu o poder.

Gorbatchov renunciou e a URSS foi dissol-
vida abrindo espaço para a China.



7 de setembro

Liderança de MSProcuradoria

Eleições 2022
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Apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro e oposição participam de 
manifestações, carreatas e motociata 

De olho em eleições, alguns 
vereadores participam de atos

Após relatório da CPI, MDB deve 
lançar Simone Tebet ao Planalto

PGR denuncia Roberto Jefferson sob 
acusação de incitação ao crime

Senador Alessandro Vieira, 
da CPI, se lança como pré-
candidato à Presidência

Reprodução

 Marcos Oliveira/Agência Senado

 Roque de Sá/Agência Senado

Fotos: Izaias M
edeiros/CM

CG

Andrea Cruz

Alguns dos vereadores de 
Campo Grande participam das 
manifestações em 7 de setembro, 
Dia da Independência do Brasil. 
Em 2022, tem eleição e pode ser 
que alguns políticos já entrem 
no clima de pré-campanha. Na 
ala bolsonarista estão os vere-
adores Tiago Vargas (PSD) e 
Alírio Villasanti (PSL). Entre os 
petistas, e do grupo de oposição 
ao governo federal, a vereadora 
Camila Jara (PT) deve parti-
cipar do “Grito dos Excluídos”.

Villasanti afirma que vai par-
ticipar das manifestações para 
dar apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro em Campo Grande. 
E em momento oportuno vai 
decidir se disputa eleições 
em 2022. “Estou avaliando e 
focando no mandato natural-
mente. O partido está contando 
que haja a disputa para cargo 
de deputado estadual. Mas eu 
vou trabalhar no meu mandato 
como vereador e o resto será 
consequência do meu trabalho.”

O vereador Sandro Benites 
(Patriota) diz que participará 
como cidadão brasileiro, como 
militar (major do Exército Bra-
sileiro) e como vereador da Ca-
pital. “Já fizemos reunião com 
a bancada evangélica, vai estar 
presente a imensa maioria das 
igrejas evangélicas com os seus 
membros. Também fizemos 
reunião com o secretário de 
Segurança, da Agetran e de 
Saúde para que possamos ter 
um movimento tranquilo, pací-
fico, em paz, e principalmente 
organizado. Várias autoridades 
civis, políticas e militares, es-
tarão presentes.”

O parlamentar explica que 
o manifesto terá dois grandes 
carros de som. “Um momento 
de união, a favor da família, 
do voto auditável e a favor do 
presidente Bolsonaro e contra 
os desmandos do Supremo Tri-
bunal Federal. Também, para 
fortalecer a nossa democracia. 

Alberto Gonçalves

O senador Alessandro 
Vieira se colocou ontem 
(30) como pré-candidato à 
Presidência da República. 
Em mensagem enviada no 
domingo (29), ao partido, 
diz que a sigla está atrás 
na construção de uma 3ª 
via e seu nome poderia ser 
um fato novo com potencial 
de mobilização no cenário 
nacional.

“Essa decisão não é ex-
pressão de um desejo parti-
cular ou sonho pessoal; sin-
ceramente não acredito em 
construções personalistas. 
Ao contrário, essa decisão 
é fruto do diálogo reiterado 
com diversos setores e da 
reflexão aprofundada sobre 
o momento histórico que 
vivemos”, declarou.

Vieira disse que não se 
sente representado pela re-
eleição de Jair Bolsonaro 
nem pelo retorno do ex-pre-
sidente Lula, que polarizam 
a preferência dos eleitores 
para o pleito de 2022.

O senador cita pesquisas 
de intenção de voto que 
apontam pela baixa ade-
rência do eleitorado a nomes 
da chamada 3ª via. No caso 
do ex-ministro Sérgio Moro, 
exemplifica que o nome vem 
perdendo tração ao longo 

dos meses. “Acredito que 
meu perfil atende de ime-
diato a este eleitorado, com 
potencial de expansão para 
camadas mais moderadas 
à esquerda e à direita, por 
conta do trabalho realizado 
como senador”, declarou 
Vieira.

Conforme pesquisa, o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) ganharia de 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido) por 52% a 32% em 
um eventual 2º turno. A 
vantagem do petista sobre o 
atual presidente se mantém 
estável desde julho.

A parcela dos eleitores 
que votariam em branco ou 
nulo se manteve em 12%. 
São 4% os que não sabem. 
“É justamente o que ques-
tiono perante a executiva: 
o Cidadania está disposto 
e entende oportuno apre-
sentar candidatura pró-
pria? Se sim, meu nome 
está à disposição para essa 
missão”, afirmou.

O senador sergipano 
tem ganho notoriedade 
com suas participações na 
CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da COVID no 
Senado. Seu histórico de 
delegado tem sido exaltado 
nas redes sociais e durante 
os interrogatórios da co-
missão. (Com Poder 360)

Todo movimento de rua forta-
lece a nossa democracia contra 
todo tipo de ditadura, inclusive 
a do Judiciário.”

Sobre o cargo eleitoral no 
ano que vem, Benites não de-
cidiu. “Não sei dizer, ainda é 
muito precoce. Estou vivendo 
intensamente a vereança este 
ano e quero continuar vivendo, 
pensando no hoje. Ano que vem 
muita água passará por baixo da 
ponte, então vamos aguardar.”

A vereadora Camila Jara vai 
participar do manifesto pelo 
“Grito dos Excluídos”, que vai 
ter horário e local definidos. 
Ela também afirmou ao jornal O 
Estado, em entrevista passada, 
que o objetivo é trabalhar por 
Campo Grande, para que haja 
diminuição da desigualdade so-
cial e que principalmente as fa-
mílias mais vulneráveis tenham 
acessos melhorados e melhoria 
na qualidade de vida. No mo-
mento, ela trabalha no mandato 
e não divulga se intenciona dis-
putar outros cargos.

Marcos Tabosa (PDT) disse 
que segue orientação do partido 

contra o Governo Bolsonaro e 
que, se houver manifesto de 
centro-esquerda com esse in-
tuito, irá participar.

O vereador Tiago Vargas vai 
participar de manifestações de 
apoio a Boslonaro e inclusive fez 
convites para que a população 
que puder compareça em atos 
de Brasília e São Paulo.

Não participam de atos
O vereador Riverton (DEM) 

afirmou que não participa dos 
manifestos. “Vou aproveitar o 
feriado para intensificar minhas 
visitas nos bairros e reuniões.”

Ele acredita que ainda seja 
cedo para pensar nas eleições de 
2022. “Sou mais um soldado do 
grupo e o meu nome está sempre 
a disposição do partido para pro-
jetos que possam beneficiar o 
Estado. Ainda estamos longe das 
eleições, neste momento o meu 
principal objetivo é fazer um bom 
mandato como vereador.”

O vereador Professor André 
(Rede) afirmou que não parti-
cipa desse tipo de manifestação. 
Do Podemos, o vereador Ronilço 

Guerreiro também não participa 
de atividades e disse que foca 
no mandato e em projetos para 
a população da cidade. “No mo-
mento estamos com problemas 
mais sérios no Brasil para dis-
cutir, como fome, desemprego, 
educação, preço do combustível, 
energia elétrica e a cesta básica, 
que a cada dia aumenta mais. 
Respeito todos pelas manifes-
tações, pois isso representa a 
democracia, mas queria ir para 
as ruas para brigar por mais 
justiça social. O Brasil precisa 
de paz; o Brasil precisa de diá-
logo. Meu desejo é fazer um bom 
mandato de vereador, e ainda 
não conversei com a direção do 
meu partido (Podemos) sobre 
questões de 2022.”

Como já divulgado, políticos 
como o deputado estadual Ca-
pitão Contar (PSL) organizam 
motociata no centro de Campo 
Grande e deputado Coronel 
David (sem partido) vai até Bra-
sília, onde participa do evento. 
Outro que participa de ação pró-
-Bolsonaro é o deputado federal 
Luiz Ovando (PSL).

Simone Tebet está na 
lista dos mais influentes 
do Congresso nacional 
pelo 5º ano seguido

O nome da senadora Si-
mone Tebet (MS) deve ser 
lançado como pré-candidata à 
Presidência da República para 
as eleições de 2022, logo após 
o fim da CPI da Pandemia no 
Senado. O partido lançou na 
semana passada o documento 
“Todos por um Brasil só”, onde 
destacou a premissa da demo-
cracia e o objetivo de formular 
uma terceira via para disputa 
entre o presidente Jair Bolso-
naro e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

A intenção do MDB também 
foi destacada pelo colunista 
Igor Gadelha do site Metró-
poles. Segundo ele, Simone é 
o nome que mais comporta as 
temáticas democráticas neces-
sárias para o momento e tem 
certo apoio do presidente na-
cional, deputado Baleia Rossi. 

Além disso, a senadora ga-
nhou grande destaque pela 
participação na CPI e pelo 
bom desempenho. Na semana 
passada, ela foi incluída na 
lista das principais lideranças 
do Congresso Nacional pelo 
quinto ano seguido. Isso sig-
nifica que ela se destaca como 
protagonista entre os 594 par-

lamentares.
Desde 2017, Simone tem 

seu nome destacado entre os 
“100 Cabeças do Congresso”, 
na categoria formuladora, 
que se diferenciam dos de-
mais pela alta capacidade 
de articulação, negociação e 
condução dos debates, com 
eficiência e clareza na leitura 
da realidade e do contexto 
político do país. Também têm 
forte influência na condução 
da agenda do Legislativo.

Tebet, que confirma ter in-

tenção de disputar a reeleição 
para o Senado, pode aceitar 
o desafio, caso seja de fato a 
intenção da cúpula nacional. 
Ao longo do mandato, foi a 
primeira mulher a exercer 
os cargos de presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, de líder do MDB no 
Senado, de presidente da Co-
missão Mista de Combate à 
Violência contra a Mulher e 
de líder da Bancada Feminina 
do Senado, cargo que exerce 
atualmente. (AC)

Senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), membro 
suplente da CPI da COVID, 
chegando ao Senado Federal

Os vereadores que 
participam das 

manifestações serão 
Alírio Villasanti, 

Tiago Vargas, Sandro 
Benites, Camila Jara e 

Marcos Tabosa

Presidente do PTB, 
Roberto Jefferson teve 
prisão decretada por 
Alexandre de Moraes

Folhapress

A PGR (Procuradoria-
-Geral da República) de-
nunciou ontem (30) o ex-
-deputado Roberto Jefferson 
(PTB), aliado do presidente 
Jair Bolsonaro, sob a acu-
sação de incitação ao crime.

Na acusação, a Procura-
doria cita uma série de en-
trevistas em que o político 
estimulou a população a in-
vadir o Congresso e a atacar 
as instituições, como o STF 
(Supremo Tribunal Federal).

A denúncia menciona a 
Lei de Segurança Nacional, 
no trecho relativo à inci-
tação a “prática de crime”. 
Jefferson também foi enqua-
drado pela PGR na lei que 
define crimes raciais.

O líder nacional do PTB 
foi preso por ordem do mi-
nistro Alexandre de Moraes 
no último dia 13, no âmbito 
do inquérito que investiga 
suposta organização crimi-
nosa voltada a atacar as 
instituições a fim de abalar 
a democracia.

A detenção foi decretada 
a pedido da Polícia Federal 

e não houve manifestação 
da PGR, que não cumpriu 
o prazo dado de 24 horas 
para se posicionar.

Na semana passada, a 
Procuradoria havia pedido 
para Moraes converter a 
prisão preventiva de Je-
fferson em domiciliar. Na 
denúncia, a PGR também 
faz esse pedido.

A peça é assinada pela 
subprocuradora-geral da 
República, Lindôra Araújo, 
uma das auxiliares mais 

próximas do procurador-
-geral, Augusto Aras.

Na decisão em que deter-
minou a prisão no início de 
agosto, Moraes afirmou que 
o político divulgou vídeos e 
mensagens com o “nítido 
objetivo de tumultuar, difi-
cultar, frustrar ou impedir 
o processo eleitoral, com 
ataques institucionais ao 
TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) e ao seu pre-
sidente”, o ministro Luís 
Roberto Barroso.
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Dia da Independência

Código Eleitoral

Protestos representam mais um passo na escalada da crise institucional

‘Cláusula Tabata’ em debate na Câmara 
tenta blindar partido contra candidato infiel

Bolsonaro diz que manifestação 
será liberdade de expressão

Reprodução 

O Código Eleitoral relatado 
pela deputada Margarete Coelho 
(PP-PI) inclui um dispositivo, ape-
lidado de “cláusula Tabata”, que 
busca proibir parlamentares de 
usarem compromissos firmados 
com fundações ou movimentos de 
renovação política para justificar 
infidelidade partidária.

A medida é uma reação a movi-
mentos como Acredito, RenovaBR 
e Livres, acusados de atuarem 
como partidos paralelos.

A mudança também ocorre 
após decisões do TSE (Tribunal 
Superior Eleitoral) favoráveis 
a deputados que pediram des-
filiação com base em cartas-
-compromisso assinadas antes 
de ingressarem nas legendas. A 
expectativa é de que o código seja 
votado nessa quinta-feira (2).

O apelido faz referência à 
deputada Tabata Amaral (PDT-
-SP), que pediu desfiliação do 
partido sob a alegação de justa 
causa após ter votado a favor 
da reforma da Previdência em 
2019 – o PDT orientou a bancada 
a rejeitar o texto.

O TSE autorizou, vendo 
validade jurídica na carta-
-compromisso firmada entre 
o PDT e o movimento Acre-
dito, do qual é cofundadora. 
O grupo suprapartidário, que 
ajudou a impulsionar a cam-
panha de candidatos como 
Tabata, era publicamente 
favorável a uma reforma no 

sistema previdenciário.
Antes, a Justiça Eleitoral já 

havia dado aval para os depu-
tados Rodrigo Coelho (PSB-SC) 
e Felipe Rigoni (PSB-ES) dei-
xarem o partido. Ambos, que 
também faziam parte do Acre-
dito, foram favoráveis à reforma 
da Previdência, contrariando a 
orientação da legenda.

Se aprovado pela Câmara, o 
Código Eleitoral segue para o 
Senado. Bolsonaro tem poder de 
veto ou sanção, mas a palavra 
final cabe ao Congresso, que 
pode derrubar um eventual veto. 
Se sancionada até o início de 
outubro deste ano, vale para as 
eleições de 2022.

Dispositivos
São dois os dispositivos in-

seridos no código. O primeiro, 
dentro do livro sobre partidos 
políticos, afirma que a autonomia 
é um direito inalienável das le-
gendas, “sendo-lhes vedada a sua 
renúncia, total ou parcialmente, 
em favor de instituições públicas 
ou privadas, salvo para coalizão 
com outro partido político”.

O dispositivo contempla um 
parágrafo único que proíbe 
que o partido isente, total ou 
parcialmente, “qualquer filiado 
das obrigações com o respec-
tivo programa e estatuto ou do 
cumprimento de diretriz legiti-
mamente estabelecida”.

Outro dispositivo, dentro do 

capítulo de fidelidade partidária, 
diz que a “disciplina e fidelidade 
partidária são obrigatórias para 
todos os filiados a partidos polí-
ticos, nos termos da Constituição 
Federal, do respectivo Estatuto 
Partidário e deste Código”.

Segundo Margarete, a pro-
posta busca “fortalecer o con-
teúdo programático dos par-
tidos e acabar com as legendas 
de aluguel”.

“Por um lado, exigimos que 
os partidos tenham programas 
claros, que não podem ser esva-
ziados em favor de determinado 
candidato ou grupo empresarial. 
Por outro, exigimos que esses pro-
gramas sejam cumpridos, para 
que não sejam letra morta.”

A relatora afirma que a de-
manda parte da sociedade e dos 
próprios partidos. “Todos querem 
ter clareza sobre o que cada par-
tido e candidato pensa. Se algum 
grupo político ou candidato não 
se enquadra nas diretrizes dos 
partidos estabelecidos, que criem 
seu próprio partido.”

Repercussão
Presidente nacional do 

PSB, Carlos Siqueira também 
defende a mudança. “A regra 
está corretíssima e fortalece as 
instituições partidárias. Inteira 
aprovação”, diz.

Na avaliação de Rigoni, por 
outro lado, a medida é “muito 
ruim”. “Eu fui beneficiado por 

isso, é óbvio. Mas é importante 
para os partidos terem essa oxi-
genação junto aos movimentos 
para ter essa renovação política 
intrapartidária.”

“Não necessariamente os 
movimentos precisam seguir a 
cartilha dos partidos. Se você 
tem uma parceria e assina uma 
carta-compromisso com qualquer 
movimento, você pode ter uma 
oxigenação interna muito boa, 
que pode ajudar o partido.”

“A carta vai para muito 
além disso. É um compromisso 
do partido com a instituição 
do movimento de fazerem um 
projeto em conjunto, só que 
sem se fundirem.”

O código também regula-
menta os mandatos coletivos, 
com candidatura regulada pelo 
estatuto do partido político e 
autorizada em convenção. Se-
gundo o texto, independente-
mente do número de compo-
nentes, a candidatura coletiva 
será representada formalmente 
por um único candidato oficial.

Todos os componentes do 
mandato devem cumprir indi-
vidualmente os requisitos ne-
cessários para exercer seus 
direitos políticos.

Caso fique vago o mandato 
do representante da candi-
datura coletiva, em caráter 
provisório ou definitivo, o su-
plente do partido político to-
mará posse. (Folhapress)

Presidente 
Jair Bolsonaro 
participando 
durante motociata 
em manifestação 
anterior

Folhapress

Em uma nova convocação 
para os atos bolsonaristas de 7 
de setembro, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) disse, 
nessa segunda-feira (30), que 
as manifestações programadas 
para o feriado terão como pauta 
a “liberdade de expressão” e a 
defesa do voto impresso.

Durante entrevista a uma 
rádio de Goiás, o presidente 
fez ainda novas críticas aos 
ministros Alexandre de Moraes 
e Luís Roberto Barroso, do STF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Barroso também preside o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

“Essa [manifestação] agora, 
a grande pauta vai ser a liber-
dade de expressão. Não pode uma 
pessoa do STF e uma do TSE se 
arvorarem agora como as donas 
do mundo e que tudo decidem no 
tocante a esse ponto, liberdade 
de expressão”, disse Bolsonaro, 
durante a entrevista.

Como mostrou a “Folha de 
S.Paulo”, as convocações bolso-
naristas para os atos de 7 de 
setembro substituíram palavras 
de ordem com mensagens an-
ticonstitucionais e autoritárias 
por termos que dão um verniz 
democrático às manifestações, 
mobilizadas a partir da retórica 
golpista de Bolsonaro.

A mudança de tom na com-
paração com atos anteriores – 
alguns dos quais viraram alvos 
de investigações do STF e de 
outros órgãos – domina posta-
gens em redes sociais e falas 
públicas de organizadores anali-
sadas pela “Folha”, o que sugere 
uma ação coordenada.

Os protestos marcados para 
o Dia da Independência repre-
sentam mais um passo na esca-
lada da crise institucional alimen-
tada por Bolsonaro e buscam dar 
uma demonstração de força do 
mandatário, em meio a sinais que 
apontam para o risco de tentativa 

de ruptura institucional.
Na entrevista dessa segunda-

-feira, Bolsonaro fez ainda refe-
rência às prisões, por ordem do 
STF, do deputado bolsonarista 
Daniel Silveira (PSL-RJ) e do 
presidente do PTB, o ex-deputado 
Roberto Jefferson.

“Não podemos admitir um de-
putado federal preso, não inte-
ressa o que ele falou, bem como 
jornalista preso e presidente de 
partido preso também. Não justi-
fica isso daí”, declarou Bolsonaro.

Em outro trecho, ele re-
forçou o chamamento para as 
manifestações ao dizer que a 
“nossa liberdade está sendo 
ameaçada novamente”.

“Dia 7 [de setembro] é uma 
data marcante para todos nós. É 
a nossa independência que está 
completando 199 anos. Agora, 
a nossa liberdade está sendo 
ameaça novamente por parte 
de um ou dois aqui de Brasília. 
Nós não podemos nos submeter 
a um ou dois. Isso não é uma 
ditadura”, disse.

As convocatórias para as ma-
nifestações de 7 de setembro têm 
gerado apreensão entre críticos 
do presidente e governadores.

Ela ocorre em meio a uma 
crise entre o Planalto e o Judici-

ário, após reiterados ataques de 
Bolsonaro ao sistema eletrônico 
de votação e à disseminação de 
falsas teorias sobre fraudes em 
pleitos passados.

Além do mais, o presidente tem 
investido contra Barroso e Mo-
raes. Em resposta, o presidente 
do STF, Luiz Fux, cancelou uma 
reunião entre os chefes dos três 
Poderes. O encontro estava sendo 
costurado para tentar reduzir 
a temperatura da crise, mas a 
avaliação é que ele não pode 
ocorrer enquanto não cessarem 
os ataques de Bolsonaro contra 
integrantes do tribunal.

Bolsonaro ainda não deu mos-
tras de que pretende reduzir a 
ofensiva contra seus alvos no Su-
premo. Pelo contrário, ele chegou 
a apresentar no Senado um 
pedido de impeachment contra 
Moraes. Os governadores, por 
sua vez, têm manifestado preo-
cupação com a esperada partici-
pação nas manifestações de 7 de 
setembro de membros das forças 
de segurança. O medo é que exista 
insubordinação nas PMs, onde há 
forte penetração do bolsonarismo.

Na entrevista nessa segunda, 
Bolsonaro afirmou ainda que a 
defesa do voto impresso deve 
estar na pauta dos atos do fe-

riado da independência.
“Muitos vão falar também do 

voto impresso, do voto auditável 
com a contagem pública. Estão 
pedindo muita coisa? Não estão 
pedindo nada além do normal, 
nada além daquilo que os próprios 
Poderes da República deveriam 
atender essas pessoas”, disse.

A defesa do voto impresso 
por Bolsonaro esteve no 
centro da crise do presidente 
do Barroso e o TSE.

Ao atacar a urna eletrônica, 
ele propagou teorias sobre a 
suposta fragilidade do atual sis-
tema de votação e disse que só 
perderá o pleito do ano que vem 
caso haja fraude.

Ele também chegou a colocar 
em dúvida a realização das elei-
ções de 2022 caso não haja a 
adoção do voto impresso.

O teor golpista das falas de 
Bolsonaro geraram preocu-
pação de um possível questiona-
mento dos resultados eleitorais 
na disputa presidencial caso ele 
não consiga se reeleger.

Em 10 de agosto, a Câmara 
dos Deputados rejeitou uma PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) do voto impresso. Apesar 
de derrota no Parlamento, o presi-
dente não abandonou a bandeira.

Perpétua Almeida (PCdoB-AC), deputada, sobre fala de Bolsonaro 
segundo a qual é “idiota” quem defende comprar feijão em vez de fuzil

A dúvida mais cruel dos brasileiros 
no momento é se o fuzil vai por 
cima ou por baixo do arroz

No andar de cima
Funcionários da EBC (Empresa Brasil Comunicação) 

foram ouvidos no inquérito administrativo do Tribunal 
Superior Eleitoral na última semana. Eles citaram o 
diretor-presidente do órgão, Glen Lopes Valente, e o chefe 
da Secom (Secretaria de Comunicação do Planalto), 
André de Sousa Costa, como possíveis responsáveis por 
autorizar a utilização do canal para o que a corte apura 
ser uso eleitoral. Os dois devem ser chamados em breve 
para prestar depoimento no caso.

Aparelho 
 O tribunal apura o uso da TV pública para veiculação 

da live do dia 29 de julho, em que Jair Bolsonaro atacou 
as urnas eletrônicas sem provas. O TSE quer saber se a 
EBC tem sido utilizada pelo presidente para propaganda 
antecipada de campanha eleitoral. O inquérito também 
analisa um dossiê produzido por servidores.

Barreira 
A investigação é sobre suspeita de abuso de poder 

econômico e político por parte de Bolsonaro e outras 
autoridades e pode levar à inelegibilidade dos envolvidos. 
A sugestão de abrir o inquérito administrativo partiu do 
corregedor-geral eleitoral, ministro Luís Felipe Salomão.

Esperando...
 O influenciador Allan dos Santos, do canal 

ultrabolsonarista Terça Livre, lembrou do diretor de 
teatro Gerald Thomas no processo que move contra o 
Google pela reativação de seu canal de YouTube, retirado 
do ar após seguidas infrações aos termos de uso.

... Google 
O argumento de Santos é o de que se o STF decidiu, 

em 2004, que Thomas estava protegido pela liberdade de 
expressão ao mostrar as nádegas e simular masturbação 
para a plateia que vaiava sua encenação de “Tristão 
e Isolda”, ele também está ao comportar-se de modo 
potencialmente ofensivo no YouTube.

Casa... 
 Carlos da Cunha, o “Delegado Da Cunha”, policial que 

ganhou fama nas redes sociais com vídeos de operações, 
filiou-se ao MDB. Ele, que tem falado a pessoas próximas 
que pretende ser candidato a deputado, está afastado do 
cargo após controvérsias relacionadas à sua atuação na 
internet.

... nova 
Mais recentemente, a Folha mostrou que um boletim 

de ocorrência de dezembro de 2016 afirma que Da Cunha 
ameaçou dar um tiro no rosto de sua então mulher, Camila 
da Cunha. Ele nega que tenha havido violência, e ela hoje 
afirma que nunca sofreu agressão psicológica ou física.

Família
Responsável por discursar na abertura dos Jogos 

Paralímpicos de Tóquio na quarta (24), o presidente do 
Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, foi 
condenado pelo Tribunal de Contas da União por utilizar 
dinheiro público para custear passagens aéreas para sua 
mulher, Marcela Pimentel.

Preju 
 Parsons comandou, entre 2009 e 2017, o Comitê 

Paralímpico Brasileiro e teria utilizado valores da 
entidade para bancar viagens de sua mulher e outras 
pessoas para Tóquio, Coreia do Sul e Canadá. O TCU 
aponta possível prejuízo na casa de R$ 130 mil.

Faísca 
O deputado Raul Marcelo (PSOL) exonerou o 

codeputado Jesus dos Santos (PDT) da Assembleia 
Legislativa de SP, aumentando a crise que atravessa o 
mandato coletivo. O presidente do PDT, Carlos Lupi, deve 
se encontrar com Jesus para decidir o que fazer.

Choque 
A chamada Mandata Ativista tem vivido turbulência 

desde que Mônica Seixas (PSOL), titular do gabinete, 
se licenciou. O suplente, Raul Marcelo, trocou parte da 
equipe e mudou procedimentos, o que tem causado tensão.

Juntas 
 Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a 

bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) escolheu sua aliada Chris 
Tonietto (PSL-RJ) como relatora da PEC do Pazuello, que 
barra militares da ativa em cargos políticos de governos.

Linha
 Tonietto se dedica a projetos para limitar a atuação do 

STF e também contra o aborto. Ela apoiou o governo em 
quase todas as votações.
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CIDADES
Investigação Meio ambiente

Fiscalização foi ampliada nas regiões de divisa com o estado vizinho

Terror em São Paulo acende o alerta 
das forças de segurança de MS

Chuva encerra quatro das 
cinco operações de combate  
a incêndios florestais

Equipes das forças de 
segurança fiscalizam 
as estradas que dão 
acesso a São Paulo

Divulgação/Polícia Civil

Rafaela Alves 

A chuva registrada sobre 
boa parte de Mato Grosso do 
Sul fez com que quatro das 
cinco operações desencade-
adas pelo Corpo de Bombeiros 
de combate aos incêndios flo-
restais fossem encerradas. In-
clusive, no último sábado (28), 
o número de focos de incêndio 
no Estado chegou a zerar, se-
gundo o Inpe (Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais). 

 As operações Portal do 
Pantanal (em Porto Murtinho), 
Bela Vista, Cisalpina (em Bra-
silândia) e Água Clara foram 
desmobilizadas. Conforme a 
instituição, apenas a Operação 
Hefesto, que ocorre em Co-
rumbá, segue ativa em razão 
do baixo volume de chuvas.

Segundo o meteorologista 
Natálio Abrahão, choveu 10,6 
milímetros em Água Clara, 
75,6 milímetros em Bela Vista 
e 4 milímetros em Corumbá. 
“Não tem o acumulado dis-
ponível para as demais loca-
lidades”, explicou. 

De acordo o comandante 
da Operação Hefesto, tenente-
-coronel Leandro Borges Ber-
tholdo, a situação na manhã de 
ontem (30) estava estabilizada 
e as equipes estavam retor-
nando para a base. 

“Não havia focos ativos e, 
com o regresso das equipes 
à base, duas serão desmobili-
zadas, mas permanecerão em 
Corumbá”, explicou. 

As chuvas que ocorreram 
na região pantaneira, desde 
o último sábado, extinguiram 

praticamente todos os focos 
de calor na região. Os incên-
dios mais intensos ocorriam 
no Carandazal, Abobral, Forte 
Coimbra e Nhecolândia. 

Ainda conforme o coman-
dante, na última semana 
foram registrados 14 pontos 
que vão de pequenos até 
grandes focos. E, segundo o 
site Firms Nasa, 140 mil hec-
tares foram destruídos pelo 
fogo nos últimos 30 dias. 

Ao todo, estão empregados, 
na Operação Hefesto, 45 mili-
tares, 6 viaturas, 3 aviões e 2 
drones.

Conforme o Corpo de Bom-
beiros, de 1º de janeiro até o 
dia 21 de agosto, o total de 
área  queimada no Pantanal 
foi de 261.800 hectares. Du-
rante o mesmo período no 
ano passado, o fogo destruiu 
1.368.775 hectares. 

E empenhados, desde o 
início da temporada de in-
cêndios florestais no Estado, 
445 bombeiros militares, 162 
viaturas e 12 aeronaves.

MS zerou os focos no sábado 
O Estado zerou o número 

de focos de incêndio no sá-
bado. Os dados são do rela-
tório diário divulgado nessa 
segunda-feira (30) do Pro-
grama Queimadas do Inpe 
(Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais). 

No domingo (29), o Estado 
já voltou a apresentar três 
focos de calor, mas o regis-
trado é  98% menor que o dia 
25 de agosto, quando eram 
173 focos ativos. 

Rafael Ribeiro

Mato Grosso do Sul entrou 
em alerta após a série de 
ataques promovida por crimi-
nosos na madrugada de ontem 
(30) em Araçatuba, cidade 
paulista a 149 km da divisa 
com o Estado.

Segundo o secretário de 
Justiça e Segurança Pública, 
Antônio Carlos Videira, 
equipes das forças estaduais 
de segurança aumentaram 
a fiscalização de estradas 
que dão acesso a São Paulo, 
como a BR-262 e a MS-158. 
O objetivo é averiguar possí-
veis veículos e suspeitos que 
tentem fugir. 

“Tão logo fomos comuni-
cados do que houve, nós re-
forçamos o policiamento nos 
acessos ao Estado de São 
Paulo e ao longo da divisa, 
além do policiamento nos 
perímetros urbanos das ci-
dades”, disse Videira.

O foco maior, como espe-
rado, é em Três Lagoas, prin-
cipal cidade sul-mato-gros-
sense de ligação à região de 
Araçatuba. Equipes do DOF 
(Departamento de Operação 
na Fronteira) e das tropas de 
elite da Polícia Militar, como o 
Choque, estão na cidade.

“Ainda não há nenhuma 
informação de fuga para Mato 
Grosso do Sul. Estamos mo-
nitorando a possibilidade de 
fuga e o reforço da segurança”, 
disse o tenente-coronel Gui-

lherme Dantas Lopes, coman-
dante da PM na cidade.

Fortemente armados, 
cerca de 20 criminosos 
abordaram pedestres e mo-
toristas, fizeram reféns e 
roubaram pelo menos três 
agências bancárias. A ação 
criminosa durou cerca de 
duas horas e levou terror aos 
moradores da cidade.

Pelo menos três pessoas 
foram mortas. Além de tiro-
teio, os bandidos também es-
palharam explosivos pela ci-
dade, sendo alguns detonados 
posteriormente quando civis 
passaram pelo artefato, além 

de veículos terem sido quei-
mados nas saídas da cidade 
(leia mais sobre o ocorrido na 
página B4).

“Nosso setor de inteligência 
está de plantão averiguando 
todas as informações possí-
veis e também à disposição 
para ajudar São Paulo no que 
for preciso para identificar os 
autores”, disse Videira.

A colaboração de MS viria 
na forma de conhecimento 
prático mesmo, isso porque, 
diferente de São Paulo, o 
Estado já sofreu com a mo-
dalidade criminal conhecida 
como “novo cangaço”. O úl-

timo caso do tipo registrado 
pelas autoridades sul-mato-
-grossenses foi em 2019.

Desde 2017, MS forma um 
grupo de compartilhamento 
de informações sobre as qua-
drilhas de “novo cangaço” que 
aparecem com os vizinhos 
Mato Grosso e Paraná.

O projeto integra o treina-
mento específico de policiais 
para atuação contra esses 
bandos. Em julho, por exemplo, 
25 PMs do Bope (Batalhão 
de Operações Especiais da 
Polícia Militar) se formaram 
na especialização de atuação 
contra o “novo cangaço”.
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Análise comparou os dados epidemiológicos dos dias 16 a 22 e de 23 a 29 de agosto

Sem toque de recolher, número de mortes na 
Capital aumentou em 18% em uma semana 

Na contramão 
do país, Estado 
amplia capacidade 
e não cogita 
racionar água

Mais de 4,2 mil campo-grandenses participam de 
pesquisa para mapear comportamento da doença

Clube Sirian vai virar Emei e atender a cerca de 400 crianças na região central
Beatriz Magalhães

A Prefeitura de Campo 
Grande lançou licitação para 
reformar o Clube Sirian em 
Emei (Escola Municipal de Edu-
cação Infantil), na manhã dessa 
segunda-feira (30). A obra deve 
ser iniciada em janeiro e a pre-
visão de entrega é para 2023. 
Por conciliação fiscal, os pro-

prietários do prédio fizeram a 
doação em pagamento, como 
acerto de contas. 

De acordo com a prefeitura, 
a reforma, para receber 400 
crianças do berçário ao grupo 5, 
deve ser de R$ 6,5 mil. Segundo 
a subsecretária de Gestão e 
Projetos Estratégicos da Ca-
pital, Catiana Sabadin, a lici-
tação deve sair em dezembro 

deste ano, e a obra iniciada já 
em janeiro de 2022, com o prazo 
de um ano. 

Em acordo entre a prefei-
tura e os donos do clube, foram 
decididas algumas condições 
como a preservação da fa-
chada e arquitetura do prédio. 

“A Câmara tem sido parceira 
e desse modo vamos continuar 
trabalhando juntos”, afirmou 

o prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad (PSD), du-
rante o evento que lançou 
também outras duas obras. 

Novos investimentos
A prefeitura lançou também 

a licitação para a primeira 
piscina olímpica do Estado. A 
obra deve custar cerca de R$ 
13 milhões para os cofres pú-

blicos e conta com o incentivo 
dos governos federal, estadual 
e da prefeitura. 

De acordo com o projeto, a 
primeira piscina olímpica (50 
m), será construída no Parque 
Ayrton Senna, será aquecida, 
automatizada e coberta, se-
guindo o padrão internacional. 

Além disso, outra obra 
também prevista para o pró-

ximo ano é a Vila dos Idosos. O 
projeto do condomínio conta 
com 40 unidades habitacio-
nais para pessoas idosas de 
baixa renda. A estimativa 
de investimento é de R$ 10,5 
milhões para a construção 
dos apartamentos de 33,70 
m², com sala integrada com a 
cozinha, área de serviço e um 
quarto com banheiro. 

Clayton Neves

Mesmo com a estiagem 
em níveis preocupantes 
na maior parte do Brasil, 
Campo Grande caminha 
distante da possibilidade 
de desabastecimento de 
água, ao contrário de ci-
dades de, pelo menos, cinco 
estados, onde medidas de 
racionamento foram im-
plantadas. A realidade, se-
gundo a Águas Guariroba, 
está sendo possível graças 
à abertura de protocolo de 
prevenção, que possibilitou, 
em parceria com o muni-
cípio, a perfuração de nove 
novos poços de captação. 

Ao todo, os poços vão am-
pliar em 1,7 milhão de litros 
a capacidade de produção 
por hora diária. As aber-
turas serão ativadas nos 
bairros Taveirópolis, Uni-
versitário, Lageado, Parque 
dos Poderes, Caiobá, Coo-
phavila II e São Conrado.

Na segunda-feira (30), 
a empresa ativou poço no 
bairro Pioneiros com ca-
pacidade para produzir 
até 350 mil litros por hora, 
beneficiando 86 mil mora-
dores. No início do mês, o 
bairro Nova Lima também 
recebeu reforço. Lá, a capa-
cidade é de 250 mil litros de 
água por hora com alcance 
para 63 mil moradores da 
região norte da cidade. 

No Córrego Guariroba, 
responsável por 42% do 
abastecimento, a Águas 
Guariroba  instalou 106 col-
chões para revestir, proteger 
e estabilizar as margens do 
tanque. A estrutura chega 
a pesar cerca de três tone-
ladas e serve como proteção 
ao impacto do fluxo de água 
da captação, garantindo a 
segurança operacional e 
evitando a degradação da 
barragem.

Previsão de meteorolo-
gistas aponta que 2021 vai 
registrar um dos períodos 
de seca mais rigorosos dos 
últimos 91 anos. Por causa 
do baixo nível dos reserva-
tórios, municípios do país 
passaram a adotar medidas 
de racionamento. 

Curitiba e 28 cidades pró-
ximas enfrentam rodízio de 
36 horas. Em Itu, no inte-
rior de São Paulo, água nas 
torneiras apenas dia sim, 
dia não, desde o início de 
julho. Em Rio Preto, há dias 
em que o fornecimento para 
100 mil moradores fica dis-
ponível apenas por quatro 
horas. Na cidade, a represa,  
que produzia 450 litros por 
segundo, agora fornece 300.  
Para quem desperdiçar, há 
multa de R$ 2,2 mil.

Recentemente, o gover-
nador Reinaldo Azambuja 
afirmou que MS está pre-
parado para a estiagem 
porque se antecipou. 
“Desde o ano passado a Sa-
nesul perfurou poços, am-
pliou captação e reserva, 
por isso não fizemos racio-
namento”, disse. 

Rafaela Alves

Sem toque de recolher, o 
número de mortes na Capital 
aumentou  em 18% em uma 
semana. Nesta terça-feira (31), 
o município completa oito dias 
que pôs fim à medida que foi 
estabelecida desde o começo 
da pandemia a fim de reduzir 
a transmissão da doença. 

Os índices apresentados 
foram levantados a partir da 
comparação dos dados do bo-
letim epidemiológico do Es-
tado entre os dias 16 e 22 de 
agosto, com os dados do dia 
23 até o último domingo (29). 

Campo Grande registrou de 
16 a 22 de agosto 48 mortes, 
sendo nove o maior número 
registrado no dia 17 e do dia 23 
até domingo foram 57 mortes, 
21 registradas somente na 
quarta-feira (25).

Já em relação a novos casos, 
a Capital apresentou um de-
créscimo de 16%. Enquanto 
foram registrados 1.880 novos 
casos de 6 a 22, de 23 a 29 de 
agosto foram 1.515 registros. 

A prefeitura decidiu revogar 
o toque de recolher levando em 
consideração, justamente, a di-

minuição no número de casos, 
mortes e na taxa de ocupação 
de UTIs na rede de saúde, bem 
como o avanço da vacinação. 

Entretanto, algumas normas 
de biossegurança continuam 
em vigor e devem ser respei-
tadas na Capital, como o uso 
de máscara, distanciamento e 
capacidade máxima, como a 
do transporte público, que con-
tinua com limite de até 70% da 
capacidade máxima permitida 
de passageiros em cada ônibus.

Inclusive, a GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) segue fis-
calizando estabelecimentos e 
denúncias de aglomerações, 
para que sejam cumpridas as 
regras, e realizando diaria-
mente blitze de trânsito. 

De acordo com um compa-
rativo feito pela Guarda Mu-
nicipal entre o fim de semana 
que ainda estava em vigor o 
toque de recolher (20 a 22 de 
agosto) e o último (27 a 29 do 
mesmo mês), sem a medida, 
apenas o número de indiví-
duos abordados descumprindo 
alguma regra de combate à 
COVID-19 foi menor. 

As equipes abordaram 302 
pessoas durante o toque de 

recolher, ao passo que, nesse 
fim de semana, foram feitas 
96 abordagens. Já em relação 
aos estabelecimentos o nú-
mero dobrou: foram 33 locais 
fiscalizados entre os dias 20 e 
22 de agosto e agora foram 70 
estabelecimentos. 

O número de eventos finali-
zados também foi maior, nesse 

fim de semana: três festas 
foram finalizadas, ao passo 
que, no outro, com a medida 
em vigor, não houve nenhum 
evento interditado.

O agente e assessor de co-
municação da GCM, Hérick 
Garcia, explicou e reforçou que 
essas festas são finalizadas 
porque apenas o toque de re-

colher foi revogado, as outras 
regras seguem em vigência. 

“Então esses eventos podem 
ter sido finalizados por ter um 
número de convidados a mais 
que o permitido, por exemplo. 
Assim como as fiscalizações 
em estabelecimentos conti-
nuam porque eles ainda têm 
regras a seguir”, disse. 

Apesar do aumento de 
mortes, Capital obteve 
recuo de 16% em  
novos casos da doença

Valentin Manieri

A pesquisa é realizada 
pelo Ministério da Saúde, em 
parceria com a Opas (Orga-
nização Pan-Americana da 
Saúde), laboratório Hermes 
Pardini, e apoio das secreta-
rias estaduais e municipais, 
além do Conas (Conselho 
Nacional de Saúde) e Cona-
sems (Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de 
Saúde). 

Segundo informações 
do Ministério da Saúde, a 
PrevCov (Pesquisa de Pre-
valência de Infecção por 

COVID-19 no Brasil) é estudo 
soroepidemiológico nacional 
que pode fornecer informa-
ções que apoiem a tomada 
de decisão baseada em evi-
dências, embasando as res-
postas em saúde pública e 
nos mostrando a distribuição 
da doença e sua dinâmica 
de transmissão, sinalizando 
como a doença varia ou va-
riou de acordo com o cenário 
específico das populações 
afetadas, e nos diferentes re-
cortes geográficos: grandes 
regiões, unidades federadas, 

regiões metropolitanas e mu-
nicípios das capitais.

As amostras de soro cole-
tadas serão analisadas nas 
Unidades de Apoio ao Diag-
nóstico de COVID-19 da Fio-
cruz (RJ e CE). A Metodologia 
CLIA para detecção de IgG 
(teste Abbott) permite a de-
tecção de resposta à infecção 
e resposta vacinal. Foram se-
lecionados 274 municípios de 
todo o Brasil e o resultado da 
pesquisa tem previsão para 
ser publicado em novembro 
deste ano.

Estudo vai nortear novas decisões de enfrentamento

Valentin Manieri

Análise se dará por 
meio da coleta de 
sangue para rastrear 
os anticorpos

Mariana Ostemberg 

Um total de 4.239 campo-
-grandenses foram selecio-
nados para participar de um 
estudo realizado pelo Minis-
tério da Saúde que vai criar 
um mapa detalhado sobre a 
transmissão e o comporta-
mento do novo coronavírus no 
país. Campo Grande está entre 
os mais de 200 municípios do 
Brasil que vão participar da 
PrevCov (Prevalência de In-
fecção por COVID-19). 

Em relação ao Estado, a 
Capital foi a única cidade 
selecionada para participar. 
“Essa pesquisa é para gente 
conhecer os anticorpos, a his-
tória natural da doença no 
Estado de Mato Grosso do Sul 
e no Brasil. Campo Grande 
foi sorteada para essa abor-
dagem e nós vamos conhecer 
os anticorpos das pessoas que 
tiveram COVID-19, indepen-
dente de elas terem sido ou não 
vacinadas. Como sabemos, os 
anticorpos são os soldadinhos 
do nosso organismo, você pode 
gerar anticorpos pela experi-
ência da doença ou pode gerar 
anticorpos pela vacina”, ex-
plicou a secretária adjunta de 
Estado de Saúde, Crhistinne 
Maymone. 

Segundo a coordenadora do 
Cievs (Centro de Informações 

Estratégicas de Vigilância 
em Saúde), Karine Ferreira 
Barbosa, a pesquisa está na 
segunda fase e ocorrerá em vá-
rios bairros de Campo Grande. 
Nessa etapa, são coletadas 
amostras de sangue das pes-
soas que foram selecionadas. 
“O exame que vai ser feito na 
pesquisa diferencia os anti-
corpos vacinais dos anticorpos 
da doença. Serão coletados 
dois tubos de sangue, em um 
vamos ter a parte repositória 
que vai ficar armazenada, a 
amostra e outra parte que vai 
ser processada para fazer o 
exame. A pessoa vai ter um 
papel que diz que ela parti-
cipou da pesquisa e depois 
de 30 dias vai poder acessar 
o resultado do exame”, disse. 

De acordo com Maymone, 
os campo-grandenses sele-
cionados para a participar 
do estudo foram sorteados 
e contatados por meio de 
ligação. Os participantes que 
aceitaram fazer parte da pes-
quisa vão receber a equipe 
para coleta de sangue.  

Ainda conforme Barbosa, as 
coletas ocorrerão até o dia 30 
de setembro e os resultados 
da pesquisa poderão subsidiar 
tomadas de decisão em relação 
ao enfrentamento da COVID-19. 
Até ontem (30), haviam sido 
realizadas 700 coletas.
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Salário 

Vetorial

Maracaju

Valor estimado 
em R$ 135 
milhões já está 
provisionado mas 
Sefin não definiu 
antecipação

Prefeitura da Capital já tem caixa 
para pagar integralmente o 13º 

Siderúrgica de Ribas retoma 
operações com quase 200 vagas

Prefeitura cobra chineses para 
instalar indústria até dezembro

Beatriz Magalhães e Flávio Veras

A Prefeitura de Campo 
Grande já tem o montante de 
R$ 135 milhões, correspondente 
ao pagamento do 13º salário dos 
servidores municipais da Ca-
pital. Os recursos já foram pro-
visionados e estão em uma conta 
separada da administração mu-
nicipal. Ao todo, serão benefi-
ciados cerca de 27 mil servidores 
ativos, inativos e pensionatos. A 
afirmação foi feita ontem pelo 
secretário de Finanças e Pla-
nejamento de Campo Grande, 
Pedro Pedrossian Neto, durante 
solenidade de entrega de mo-
radias junto com o prefeito da 
Capital, Marquinhos Trad.

“Esse dinheiro já está se-
parado e o pagamento poderá 
ser antecipado. Porém a data 
prevista no momento é dia 20 
de dezembro, sendo que o be-
nefício será pago de forma in-
tegral”, projetou. No entanto, 
o secretário não detalhou se a 
prefeitura pretende antecipar a 
primeira parcela do pagamento, 
como fez o governo de Mato 
Grosso do Sul, que já disponibi-
lizou no mês de julho o montante 

Rosana Siqueira

A usina siderúrgica da Veto-
rial, em Ribas do Rio Pardo, re-
tomou sábado (28) a produção 
de ferro-gusa no município, 
com a entrada em operação de 
um de seus altos-fornos. A rea-
tivação envolveu investimentos 
de aproximadamente R$ 25 mi-
lhões, mobilizou cerca de 120 
profissionais nos seis meses 
de recuperação das instala-
ções e agora segue gerando 
empregos e renda na região.

O alto-forno agora em ope-
ração vai produzir 237 mil 
toneladas/ano de ferro-gusa, 
gerando 194 novos postos de 
trabalho e provocando ainda 
fortes impactos na cadeia pro-
dutiva, em particular na silvi-
cultura e carbonização.

Com as atividades parali-
sadas desde 2014 em função 
da forte retração do mercado 
doméstico e internacional 
com relação ao ferro-gusa, 
e ainda por conta da insta-
bilidade econômica nacional, 
a Vetorial Siderurgia retoma 
as atividades com equipa-
mentos de alta performance 
que garantirão elevada pro-
dutividade e rigoroso controle 
ambiental e de segurança de 
seus colaboradores.

A usina conta com geração 
própria de energia elétrica, 

condição na qual é pioneira, 
pois foi a primeira usina side-
rúrgica a implementar essa 
tecnologia no Brasil, ainda na 
década de 1990.

A usina possui também 
moderna planta de PCI (in-
jeção de finos de carvão pul-
verizado), que faz o aprovei-
tamento de todos os finos de 
carvão gerados no processo 
de produção. Com filtros 
modernos, a emissão de po-
luentes nesta nova fase de 
atividades foi sensivelmente 
reduzida, o mesmo ocorrendo 
com a produção de ruídos.

A reativação do alto-forno 
foi feita por Márcia Gomes 
da Silva, colaboradora do 
Grupo Vetorial há mais de 
20 anos. Nesta semana, dire-
tores da usina e profissionais 
envolvidos na revitalização 
da planta, juntamente com 
o prefeito de Ribas, João Al-
fredo Danieze, visitaram as 
instalações.

Estiveram presentes o pre-
sidente do Conselho do Grupo 
Vetorial, Gustavo Trindade 
Correa, o presidente da Ve-
torial Siderurgia e Vetorial 
Mineração, Luiz Nagata, Mário 
Sousa, diretor de operações 
da Vetorial Siderurgia, e Edi-
milson Jésus Ribeiro, supe-
rintendente da usina, entre 
outros profissionais.

Flávio Veras e João Flores Jr

O prefeito de Maracaju, 
Marcos Calderan (PSDB), 
afirmou que deu um prazo 
para que o grupo de investi-
dores chineses do BBCA Group 
comece as operações de ins-
talação da megaindústria de 
processamento de soja na ci-
dade. O empreendimento foi 
anunciado em 2013 com um 
grande “oásis” para a eco-
nomia de Mato Grosso do Sul, 
porém desde a data pouco foi 
investido no município pelo 
grupo de empresários. 

Para a viabilização do em-
preendimento, uma área de 
272 hectares foi adquirida 
pelos empresários. Desses, 
170 foram comprados pela 
empresa BBCA e 102 hec-
tares foram doados pela 
prefeitura local. Segundo o 
prefeito da cidade, Marcos 

Valentin Manieri

Divulgação Vetorial

Secretário Pedro 
Pedrossian Neto afirma 
que valor será pago até 
20 de dezembro

denses de regularizarem seus 
débitos, estando estes inscritos 
ou não em dívida ativa, ajui-
zados ou não, com exigibilidade 
suspensa ou não.

Descontos
Os interessados no programa 

puderam contar com o desconto 
de até 100% da atualização 
monetária, dos juros de mora 
incidentes sobre o valor do cré-
dito tributário e não tributários. 
Para o parcelamento em até 
seis meses, a remissão chega 
a 75%. Já para quem optar por 
dividir os débitos em 12 vezes, o 
desconto será de 30%.

Abrangência
O Refis abrange todos os 

tributos administrados pela 
Prefeitura Municipal de Campo 
Grande e pode ser o ISS, ITBI, 
taxas públicas, mas principal-
mente o IPTU. De acordo com 
o programa, não se enquadram 
no PPI os débitos referentes 
a: IPTU 2021; ISSQN 2021; in-
fração à legislação de trânsito; 
indenização devida ao município 
de Campo Grande por dano cau-
sado ao seu patrimônio; débito 
de natureza contratual, con-
trapartida financeira, outorga 
onerosa, arrendamento ou alie-
nação de imóveis.

Adesão
Para aderir ao PPI, o contri-

buinte deverá efetuar o paga-
mento do documento recebido 
via Correios ou emitir o Docu-
mento de Arrecadação Muni-
cipal (Guia DAM), com o bene-
fício concedido para pagamento 
à vista, ou parcelado.

João Fliores Jr

Prefeito reiterou 
que BBCA recebeu 
incentivos e foi cobrado 
para instalar fábrica

Calderan, do PSDB, a jus-
tificativa da empresa para 
o atraso nas obras foi a 
pandemia. 

“Nós enviamos um ofício 
para empresa e a justifica-
tiva foi a mesma de antes: 
‘a crise sanitária’. Segundo 
eles, as restrições impostas 
pela doença estariam in-
viabilizando viagens dos 
responsáveis pelo projeto. 
Como é uma justificativa 
plausível, não há motivo 
para entrarmos em uma 
briga agora, pois já es-
peramos um bom tempo, 
podemos aguardar mais 
um pouco. Contudo, demos 
esse prazo de até o fim do 
ano para que eles deem 
início ao projeto”, afirmou.

Calderan ressalta que 
“diante das últimas espe-
culações, até afirmações 
do governo do Estado, di-

zendo que o projeto não 
seria mais viabilizado, nós 
entramos em contato no-
vamente, mas agora com 
a assessoria jurídica da 
empresa no Brasil, e a 
resposta foi a mesma. A 
pandemia estaria inviabili-
zando viagens do grupo ao 
Brasil”, detalhou

Investimento
Em relação ao investi-

mento, estimado a princípio 
em US$ 1,2 bilhão (R$ 6 
bi), o prefeito afirmou que 
a empresa não afirmou se 
cortaria ou aumentaria 
esse montante. “Até agora 
o cronograma é o mesmo do 
que foi acordado, mantendo 
todas as propostas iniciais. 
Não falaram nem que dimi-
nuirão ou aumentarão os 
investimentos”, disse. (Co-
laborou Rosana Siqueira) 

Esse 
dinheiro 
já está 
separado 
pela 
prefeitura
Pedro Pedrossian Neto, 
secretário de Finanças

de R$ 250 milhões, referente 
a 50% do benefício dos 79 mil 
servidores ativos e inativos. A 
outra metade será paga no dia 
20 de dezembro.

Refis
O secretário também falou 

sobre expectativa para a ar-
recadação com a nova prorro-
gação do Refis (Programa de 
Pagamento Incentivado), que 
será encerrada no dia 10 de se-
tembro. Até o último balanço re-
passado pela Sefin (Secretaria 
de Finanças e Planejamento), a 
prefeitura já havia arrecadado 
R$ 69,7 milhões. A expectativa 
projetada pela Sefin (Secretaria 
Municipal de Finanças e Plane-
jamento) era de R$ 67 milhões. 

Ou seja, o prazo alongado para a 
renegociação superou em R$ 2,7 
milhões o que já era esperado 
pelo órgão.

“Nós avaliamos que no mês 
passado não fomos tão bem 
porque não havíamos enviado 
os boletos aos contribuintes 
pelos Correios. Porém, nessa 
nova prorrogação, nós enviamos 
mais de 200 mil cartas para os 
contribuintes. Portanto, agora 
esperamos um resultado melhor, 
pois o cidadão terá o boleto em 
mãos para efetuar seus paga-
mentos”, explicou.

Programa
De acordo com a Sefin, o ob-

jetivo do PPI é dar oportunidade 
aos contribuintes campo-gran-
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BC-inflação

Inflação-IGP-M

Governo-tesouro

Consumo-pesquisa

IPCA-A tem a 21ª estimativa de elevação consecutiva segundo o BC

Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 7,27% este ano

Índice do aluguel desacelera para 0,66%

Déficit do governo diminui, mas 
rombo de R$ 73 bi em 2021 
é o 3º maior da história

Brasileiro mudou na pandemia
e quer que marcas mudem 

Folhapress 

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo) – a inflação ofi-
cial do país, deste ano subiu 
de 7,11% para 7,27%. É a 
21ª elevação consecutiva na 
projeção. A estimativa está 
no boletim Focus ontem (30), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para os 
principais indicadores eco-
nômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação é de 3,95%. Para 
2023 e 2024, as previsões são 
de 3,25% e 3%, respectiva-
mente. As informações são da 
Agência Brasil.

A previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo 
BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 1,5 
ponto percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é de 2,25% e o supe-
rior de 5,25%.

Em julho, a inflação subiu 
0,96%, o maior resultado para 
o mês desde 2002, quando a 
alta foi de 1,19%. Com o re-

Leonardo Vieceli
Folhapress

Conhecido como a inflação do 
aluguel, o IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado) desacelerou 
para 0,66% em agosto. Com o 
resultado, o indicador também 
perdeu fôlego em 12 meses, mas o 
acumulado ainda registrou forte 
variação, de 31,12%.

Os dados foram divulgados 
ontem (30) pelo FGV Ibre (Insti-
tuto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas). Em 
julho, o índice havia avançado 
0,78%. O acumulado em 12 meses 
era maior na ocasião, de 33,83%. 
O IGP-M é frequentemente usado 
como referência para reajustes 
de contratos de locação de imó-
veis. Por isso é chamado de in-
flação do aluguel.  

Com a disparada ao longo da 
pandemia, o indicador se des-
colou da inflação oficial medida 
pelo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo). 
Em 12 meses até julho, período 
com dados mais recentes, o 

Fábio Pupo
Folhapress

O governo central (que in-
clui Tesouro Nacional, Pre-
vidência e Banco Central) 
registrou um déficit de R$ 
73,4 bilhões no acumulado de 
2021 – o terceiro pior resul-
tado para o período na série 
histórica (iniciada em 1997).

Só no mês de julho, o déficit 
foi de R$ 19,8 bilhões. Apesar 
disso, o resultado foi superior 
às projeções de analistas com-
piladas pela pesquisa Prisma 
Fiscal, do Ministério da Eco-
nomia – que indicava um dé-
ficit de R$ 31,4 bilhões no mês.

O resultado, divulgado 
pelo Tesouro Nacional nessa 
segunda-feira (30), mostra um 
déficit 86% menor (em termos 
reais) no acumulado do ano 
na comparação com igual 
período de 2020. A despesa 
total caiu 21% (para R$ 944,5 
bilhões), enquanto a receita 
líquida subiu 32% (para R$ 
871,1 bilhões).

No ano passado, o país 

enfrentava o primeiro ano da 
pandemia e o governo execu-
tava medidas com impacto 
fiscal mais forte – como o 
auxílio emergencial maior 
e adiamentos de impostos 
mais amplos.

Apesar da melhora em re-
lação a 2020, despesas ligadas 
à crise sanitária continuam li-
mitando os números neste ano.

Entre essas despesas, 
estão créditos extraordiná-
rios (como os direcionados 
à Saúde) – que já alcançam 
R$ 181,4 bilhões em 2021. Já 
o apoio financeiro a estados 
e municípios, algo também 
ligado à COVID, está em R$ 
43,6 bilhões.

A diminuição em relação 
ao ano passado decorre 
tanto da desaceleração das 
despesas anticrise como da 
expansão das receitas fede-
rais neste ano.

O Tesouro afirmou que o 
país deve “manter o zelo e a 
responsabilidade ao lidar com 
a melhoria do quadro fiscal” e 
defendeu regras fiscais.

Daniele Madureira
Folhapress

Metade dos consumidores 
em todo o mundo diz que a 
pandemia os fez rever total-
mente seu propósito de vida e 
o que é realmente prioridade 
para eles. Um terço se consi-
dera em meio ao processo de 
mudança de valores. Já para 
17%, nada mudou.

Quem reviu a sua vida 
a partir da pandemia de 
COVID-19 são os consumi-
dores “reimaginados”, na 
definição da consultoria 
multinacional Accenture, 
que promoveu uma pesquisa 
com 25,4 mil pessoas em 22 
países, incluindo o Brasil.

O levantamento Global 
Consumer Pulse (Pulso do 
Consumidor Global) iden-
tificou que essa mudança 
de paradigmas se transfere 
para as decisões de consumo.

“Qualidade e preço con-
tinuam sendo muito impor-
tantes. Mas este consumidor 
reimaginado começa a con-

siderar outros fatores nas 
suas decisões de compra”, 
diz Marina Pires, diretora-
-executiva da divisão Interac-
tive da Accenture.

Na lista de 22 mercados, 
o Brasil, ao lado da Índia, 
é o país com o maior per-
centual de consumidores 
reimaginados: 71%, contra 
50% da média global. Aqui 
os consumidores em tran-
sição somam 21% e os “tra-
dicionais”, para quem nada 
mudou, são apenas 8%.

No levantamento, consu-
midores brasileiros disseram 
que estão valorizando mais o 
tempo com a família, os amigos 
e as pessoas que eles amam. 
“A pandemia acelerou com-
portamentos que já estavam 
emergindo”, diz Marina.

Quando um consumidor 
diz que prefere gastar mais 
tempo fazendo outras coisas 
do que compras, por exemplo, 
significa que ele quer conve-
niência e as empresas pre-
cisam estar preparadas para 
isso”, afirma a executiva. 

Mesmo com recuo no 
mês no ano, índice 
ultrapassa os 30% de 
majoração em contratos

Arquivo

Arquivo OEMS

IPCA subiu 8,99% – mesmo 
menor, a variação também as-
susta analistas e consumidores.

A escalada do IGP-M vem 
provocando uma série de de-
bates sobre o uso do índice como 
indexador para os contratos de 
locação, já que a maior parte de 
sua composição vem de preços 
de matérias-primas agrícolas e 
industriais.

A legislação sobre o assunto 
diz que os contratos devem 
prever um índice de correção 
que será utilizado anualmente. 

Contudo, não há obrigação de 
escolha pelo IGP-M. O indicador 
busca medir os preços ao longo 
de diferentes setores da cadeia 
produtiva – de matérias-primas, 
passando pela construção, até 
serviços e bens finais.

Para isso, a variação do IGP-M 
é composta por três indicadores: 
IPA (Índice de Preços ao Produtor 
Amplo), IPC (Índice de Preços ao 
Consumidor) e INCC (Índice Na-
cional de Custo da Construção).

O IPA, que capta o movimento 
de preços de matérias-primas 

agrícolas e industriais, é aquele 
com o maior peso. Responde 
por 60% do IGP-M. Ou seja, o 
aumento de commodities pode 
gerar reflexo nos valores de 
aluguel de imóveis.

O IPC, por sua vez, representa 
30% do IGP-M. O INCC é o respon-
sável pelos outros 10%.

Em 12 meses, o IPA tem a 
maior variação: 39,97%. A dis-
parada reflete, em parte, a alta 
do dólar e das commodities no 
mercado internacional. Entre 
julho e agosto, o IPA desacelerou 
de 0,71% para 0,66%.

O IPC também perdeu fôlego 
na passagem mensal, de 0,83% 
para 0,75%. Em 12 meses, o in-
dicador acumula alta de 8,60%.

Já o INCC desacelerou de 
1,24%, em julho, para 0,56%, 
em agosto. No acumulado, a 
variação é de 17,05%.

O economista André Braz, 
coordenador de índices de preços 
do FGV Ibre, afirma que, sem 
os impactos da crise hídrica, o 
IGP-M teria registrado uma perda 
de fôlego maior neste mês.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,193 R$ 5,194                0,0193
Turismo R$ n/d R$ n/d             0
Euro R$ 6,129 R$ 6,13                 0,0653
Libra Esterlina R$ 7,144 R$ 7,147       -0,014

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 302,36
IBOVESPA (SP): 119.739,96 −937,64 (0,78%)

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

Cotações

Poupança 

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 24° 38º

São Paulo                  13º 23°

Brasília 17º 28º

Rio de Janeiro 18º  25º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    17°   32°
Dourados      17°    31°
Corumbá                  20°              35°
Maracaju                 17°             32°
Ponta Porã                16°              29°
Três Lagoas               19°   32°
Mundo Novo              18°    32°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Não chove.

Umidade relativa do ar
mín.: 20% máx.: 53%

Indexadores Financeiros

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

Agosto de 2021

Boa Sorte
(N°5645)QuinaQuina
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Inflação teve 
projeção de 
aumento neste 
mês segundo o BC

pança. Desse modo, taxas 
mais altas podem dificultar 
a recuperação da economia. 
Além disso, os bancos consi-
deram outros fatores na hora 
de definir os juros cobrados 
dos consumidores, como risco 
de inadimplência, lucro e des-
pesas administrativas.

Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é de que 
o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
da inflação e estimulando a 
atividade econômica.

PIB e câmbio
As instituições financeiras 

consultadas pelo BC redu-
ziram a projeção para o cres-
cimento da economia brasi-
leira este ano de 5,27% para 
5,22%. Para 2022, a expec-
tativa para Produto Interno 
Bruto (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país – é de crescimento 
de 2%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,5%.

A expectativa para a co-
tação do dólar subiu de R$ 
5,10 para R$ 5,15 para o fim 
deste ano. Para o fim de 2022, 
a previsão é de que a moeda 
americana fique em R$ 5,20.

sultado, o IPCA acumula alta 
de 4,76%, no ano, e 8,99%, nos 
últimos 12 meses.

Os dados de agosto devem 
ser divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística na próxima semana, 
mas o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
- 15 (IPCA-15), que mede a 
prévia da inflação oficial, 
registrou inflação de 0,89% 
neste mês, a maior variação 
do IPCA-15 para um mês de 
agosto desde 2002 (1%).

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 

estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê de 
Política Monetária (Copom). 
Para o mercado financeiro, a 
expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 7,5% ao ano. 
Para o fim de 2022, a estima-
tiva é de que a taxa básica 
mantenha esse mesmo pa-
tamar. E tanto para 2023 como 
para 2024, a previsão é de 
6,5% ao ano.

Quando o Copom aumenta 
a taxa básica de juros, a fi-
nalidade é conter a demanda 
aquecida, e isso causa re-
flexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-



   B1Campo Grande-MS | Terça-feira, 31 de agosto de 2021ESPORTES

Beth Gomes bate recorde mundial; 
Claudiney Batista é bicampeão

Beth Gomes ao lado 
do placar que mostra o 
seu recorde mundial no 
lançamento de disco F52

UOL/Folhapress

 Elizabeth Gomes confirmou 
o favoritismo e conquistou, na 
manhã dessa segunda-feira 
(noite no Japão), 30, a me-
dalha de ouro no lançamento 
de disco, na classe F52, dos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio, 
com a marca de 17,62m – novo 
recorde mundial da prova. As 
ucranianas Iana Lebiedieva 
(15,48m) e Zoia Ovsii (14,37m) 
completaram o pódio. 

Aos 56 anos, a paulista foi 
a última a fazer seus lança-
mentos e superou suas adver-
sárias logo na primeira tenta-
tiva ao cravar 15,68m. Mesmo 
com a medalha garantida no 
peito, Beth seguiu na prova até 
alcançar a marca que lhe valeu 
o ouro e o recorde mundial.

Beth, 56, pensava ter che-
gado ao fim a relação de quase 
toda vida com o esporte, em 
novembro de 2017, quando pre-
cisou ser internada às pressas 
no Hospital São Lucas, em 
Santos. Um novo surto de es-
clerose múltipla, doença autoi-
mune que afeta o cérebro e a 
medula, descoberta por ela em 
1993, reduziu ainda mais a sua 
mobilidade. 

Paraplégica e com o lado 
direito já sensivelmente compro-
metido pela patologia, viu todo 
o lado esquerdo do corpo ser 
afetado dessa vez. “Eu falava 
para a minha médica: acabou 
tudo, agora. Vou ter que parar 
o esporte. O que vou fazer da 
minha vida?”, conta à “Folha”.

A resposta da neurologista 
Rosana Ferreira, com quem 
possui relação de proximidade 
familiar, de que ainda era pos-
sível seguir mesmo com mais 

uma limitação no corpo soou 
como o combustível necessário 
para ela. “Ela e depois a minha 
treinadora [Roseane Farias] me 
disseram que daríamos um jeito, 
que com calma encontraríamos 
os caminhos. Eu fiquei com a 
mão esquerda, que uso para 
lançar, em garra. Já tinha a 
direita assim. A minha perfor-
mance foi totalmente modifi-
cada”, relata.

Reinvenção
Conhecida como “Fênix” (a 

ave que ressurge das cinzas), 
apelido que ganhou de um dos 
seus técnicos por sempre con-
seguir se reinventar, ela chega 
agora a Tóquio como a mais 
velha da delegação brasileira de 
260 pessoas – 164 homens e 96 
mulheres – e com números que 
a credenciavam como potencial 
medalhista na prova de lança-
mento do disco.

Beth foi campeã do Parapan-
-Americano de Lima 2019, além 
de quebrar o recorde mundial 
da modalidade no mesmo ano, 
no Mundial de Dubai, com a 
marca de 16,89 m posterior-
mente superada por ela em 
2021, com 16,92 m. Ganhou, no 
fim de 2019, o prêmio de melhor 
do ano entregue pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro.

O novo recomeço, palavra 
que se acostumou a ouvir e viver 
nos últimos anos, passou por 
uma reclassificação em 2018, 
da classe F54 para F52, ambas 
para atletas sem controle de 
tronco e com deficiência nos 
membros superiores.

Foi preciso, segundo ela, “ga-
nhar centímetro a centímetro 
novamente” para seguir o sonho 
de continuar no lançamento do 

Disco
de

Mineiro garante pódio na última tentativa

ouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouroouro

disco. No atletismo, ela chegou a 
competir também na corrida por 
cadeira de rodas e no arremesso 
de peso. “Eu agora só posso en-
caixar o disco e lançar. A minha 
treinadora teve de buscar novas 
técnicas para podermos atingir 
melhores índices”, explica.

Em 2008, esteve em Pequim, 
mas como parte de outro pro-
jeto: o basquete em cadeira 
de rodas, primeiro esporte es-
colhido para recomeçar, três 
anos após descobrir a doença 
em 1996.

“Foi o basquete que me in-
seriu, que me fez ter vontade 
de viver de novo. Permaneci 

por muitos anos, até 2010. Eu 
fiquei dois anos sem saber 
o que aconteceria comigo. O 
esporte foi o meu combustível 
de vida, o meu ar”, conta Beth, 
que antes de descobrir a do-
ença era atleta de vôlei.

Beth tinha índice para estar 
na Rio 2016, mas passou por 
reclassificação internacional, 
que define o grau de defici-
ência de cada atleta, meses 
antes da competição que a 
tirou da classe F54 para a 
F55, com menos limitações, im-
pondo um desafio impossível, 
segundo ela, e acabou por não 
disputar a competição.                                                                                                                

O conhecimento da doença, 
em 1993, aconteceu quando 
trabalhava como guarda muni-
cipal. Ela perdeu o equilíbrio ao 
tentar pular uma poça d’água, 
e passou a andar com o auxílio 
de bengalas.

Em um dos surtos, em 2003, 
ficou tetraplégica e perdeu a 
visão, problemas que foram 
regredidos posteriormente. O 
esporte sempre foi a motivação 
para seguir.

Durante a pandemia, apare-
lhou a própria casa com barras, 
anilhas, medicine ball, suporte 
para supino, halteres e outros 
equipamentos do próprio bolso. 

Contou com a ajuda de sobri-
nhos e aulas remotas da trei-
nadora enquanto academias e 
clubes estavam fechados.

“Seja qual for a cor da me-
dalha, se vier, não quero é parar 
com o esporte. O meu combus-
tível é competir, a medalha é 
só uma consequência”, disse a 
paratleta, antes da disputa no 
estádio de Tóquio.

O sonho maior de Beth 
Gomes é iniciar um instituto 
para ajudar crianças, com ou 
sem deficiência, a poderem 
ter no esporte a mesma sal-
vação que encontrou para a 
própria vida. 

Pa
ra

ly
m

pi
c 

Ga
m

es
/D

iv
ul

ga
çã

o

Miriam Jeske/CPB
Claudiney Batista é 

bicampeão paralímpico 
na classe F56 (para 
atletas que competem 
em cadeiras de rodas) do 
lançamento de disco. O 
brasileiro confirmou o 
favoritismo domingo (29), 
ao alcançar a marca de 
45,25 m em sua última 
tentativa.

Além de conquistar 
sua terceira medalha 
em Paralímpíadas (ouro 
na Rio 2016 e prata em 
Londres 2012, esta no 
lançamento de dardo), 
Claudiney estabeleceu 
novo recorde paralímpico. 
O brasileiro era o detentor 
da marca, com 45,33 
m, e também é o atual 
recordista mundial do 
lançamento de disco, com 
46,68 m.

Dominante na prova 

desde os Jogos do Rio, 
Claudiney, hoje com 
42 anos, também foi 
campeão mundial em 
2019 no lançamento 
de dardo. Mineiro de 
Bocaiúva, ele sofreu 
um acidente de moto 
em 2005, o que o levou 
a amputar a perna 
esquerda. Antes dedicado 
ao halterofilismo, foi 
apresentado ao atletismo 
de campo e mudou de 
esporte.

Sétimo a competir, 
o brasileiro assumiu a 
primeira colocação logo 
no primeiro lançamento, 
ao marcar 44,57 m. Ele 
ampliou a vantagem na 
quarta tentativa, ao fazer 
44,92 m, e na quinta, com 
45,25 m. No sexto e último 
lançamento, Claudiney 
bateu o próprio recorde 

paralímpico e fez 45,59 m.
Na sequência, 

Claudiney só precisou 
esperar o desempenho 
do grego Konstantinos 
Tzounis, que terminou 
na quarta colocação. A 
prata ficou com o indiano 
Yogesh Kathuniya (44,38 
m). E o cubano Leonardo 
Diaz Aldana conquistou o 

bronze (43,36 m).
“Dá sempre uma 

ansiedade para a prova. 
Estava muito bem 
preparado e deu certo, sou 
bicampeão paralímpico. 
Estou muito feliz, todo 
o trabalho desses cinco 
anos foi coroado, é algo 
ímpar”, disse, ao SporTV. 
(Com CPB)

Claudiney estende 
a bandeira do 
Brasil na pista do 
estádio de Tóquio
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Em SP

No detalhe

Tênis de mesa

Campo-grandense 
ganha o ouro em 
Brasileiro Sub-18 

Vinícius é 2º nos 100 m por um centésimo

Catarinense obtém medalha inédita

QUADRO DE MEDALHAS

Fonte: Fonte: Reportagem| Atualizado até o meio-dia de segunda (30).
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Posição  País Ouro Prata Bronze Total

                        China: 54 35 30 119

 Grã-Bretanha:  26 20 22 68  

 Comitê Russo:  19 11 31 61  

 Estados Unidos:  18 19 12 49

 Ucrânia:  12 27 15 54

 BRASIL:  12 8 15 35

 Austrália:  11 17 14 42

 Itália:  10 11 13 34

 Países Baixos:  10 8 6 24

 Azerbaijão:  9 0 4 13

Naviraiense disputa, nesta manhã, uma vaga na final dos 400m, prova em que não é especialista

naMS
Mais

pista
Jhefferson Gamarra

O sexto dia de competições 
das Paralimpíadas será com 
sul-mato-grossense na pista 
de atletismo. Após ficar pelo 
caminho na bateria das elimi-
natórias do 100 metros mas-
culino, Fabrício Junior Barros 
Ferreira, volta à disputa na 
manhã desta terça-feira (31), 
às 8h17 (de MS) em busca de 
uma vaga na final dos 400 me-
tros na classe T12.

Na modalidade dos 400 m 
que não é sua especialidade, o 
velocista naviraiense brilhou e 
conquistou medalha de bronze 
nos Jogos Parapan-Americanos 
de Lima 2019 onde bateu sua 
melhor marca, ao fazer o tempo 
de 51s34, somente 22 centé-
simos do medalhista de prata, 
e a 88 do campeão. Na ocasião, 
a paratleta de 23 anos surpre-
endeu e conquistou a medalha 
de ouro nos 100 metros rasos, 
que é sua especialidade, com o 

tempo de em 10s97.
“Será um grande dia, em 

que vou entrar na pista para 
competir os 400 metros. Vou 
entregar meu melhor para con-
quistar a vaga a final, torçam 
por mim e mandem boas ener-
gias”, comentou o brasileiro 
por meio das redes sociais. 

Fabrício nasceu com toxo-
plasmose, doença que afeta 
a visão. Aos 14 anos, sofreu 
também descolamento de re-
tina. E apenas em 2013, por 

meio de uma associação para 
deficientes visuais,  conheceu 
o esporte paralímpico. Além 
das duas medalhas conquis-
tadas nos Jogos Parapan-Ame-
ricanos de Lima em 2019, o 
velocista ainda tem em seu 
currículo  uma medalha de 
bronze conquistada nos 100 m 
no Mundial de Dubai em 2019.

Vem mais por aí?
Ainda na segunda-feira, o 

Brasil contou com dois repre-

sentantes na final do salto em 
distância masculino na cate-
goria T36, mas saiu sem meda-
lhas. Aser Mateus de Almeida 
Ramos (5,58 m) e Rodrigo da 
Silva (5,49 m) terminaram na 
quarta e na quinta colocação, 
respectivamente. Evgenii Tor-
sunov, do Comitê Paralímpico 
Russo, levou o ouro no salto 
em distância com a marca de 
5,76 m. Ele superou William 
Stedman, da Nova Zelândia, 
e Roman Pavlyk, da Ucrânia, 

que terminaram com prata e 
bronze respectivamente. 

O brasileiro Fabio Bor-
dignon terminou a final dos 
100 m rasos da classe T35 na 
quinta colocação, com tempo 
de 12s54. Dmitrii Safronov, do 
Comitê Paralímpico Russo, con-
quistou a medalha de ouro ao 
quebrar o recorde mundial da 
prova com 11s39. A prata ficou 
com o ucraniano Ihor Tsvietov 
(11s47) e o bronze com Artem 
Kalashian (11s75). (Com CPB)

‘Colecionador’

Paulista consegue a prata no 
arremesso de peso classe F11

O Brasil obteve mais uma 
prata na segunda-feira (30), 
no atletismo, na Paralim-
píada de Tóquio 2020. Dessa 
vez, no arremesso de peso 
Classe F11 (deficientes vi-
suais), com Alessandro Ro-
drigo da Silva. 

O paulista de Santo 
André, que ficou cego em de-
corrência da toxoplasmose, 
conseguiu fazer um arre-
messo de 13m89, distância 
superada apenas pelo ira-
niano Mahdi Oladi, que ob-
teve a medalha de ouro, com 
um arremesso de 14m43.

Em 2019, Alessandro foi 

ouro no lançamento de disco 
e bronze no arremesso de 
peso, durante o Mundial 
de Dubai. Foi também ouro 
nessas duas modalidades 
nos Jogos Parapan-Ameri-
candos de Lima 2019. 

A coleção de medalhas de 
ouro do atleta inclui, ainda, 
as obtidas no lançamento de 
disco do Mundial de Londres 
(2017) e dos Jogos Paralím-
picos Rio 2016; e dois ouros 
no arremesso de peso e 
lançamento de disco dos 
Jogos Parapan-Americanos 
de Toronto, em 2015. (PP/
Ag. Brasil)

UOL/Folhapress

Bruna Alexandre perdeu a 
final do tênis de mesa classe 
10 (para atletas andantes) nas 
Paralimpíadas de Tóquio para a 
australiana Qian Yang por 3 sets 
a 1, com parciais de 13/11, 6/11, 
11/7 e 11/9. A brasileira vinha 
fazendo campanha perfeita em 
Tóquio, com 100% de aproveita-
mento até a decisão.

Na final, porém, ela enfrentou 
a atleta que havia derrotado a 
polonesa Natalia Partyka, te-
tracampeã paralímpica e pen-
tacampeã mundial individual na 
fase anterior, e não conseguiu o 
triunfo sobre a chinesa natura-
lizada australiana.

O primeiro set da decisão 
começou nivelado. A brasi-
leira abriu vantagem, de 8/3 e 
10/7, porém, permitiu a reação 
da australiana. A adversária 
salvou set points, virou o placar 
e finalizou o primeiro game em 
13/11. O segundo set teve supe-
rioridade de Bruna, que chegou 
a abrir frente de cinco pontos e 
a manteve para vencer por 11/6, 
empatando o jogo.

Embora muito focada na 
partida, a brasileira teve uma 
tarefa difícil no terceiro set. E 
mesmo com um bom começo, 
chegou a liderar o placar por 
4/1, viu a australiana ficar na 

Alessandro Rodrigo 
beija a medalha 
conquistada no 
arremesso de 
peso Classe F11

Fabrício Ferreira em 
disputa dos 100m 
T12, em Tóquio, 
realizada sexta-feira

Bruna Alexandre na 
premiação do tênis de 
mesa classe 10, em 
que foi vice-campeã

Re
pr

od
uç

ão

Al
e 

Ca
br

al
/C

PB

Helano Stuckert/ rededoesporte.gov.br

Pedro Pedruzii
Ag. Brasil

Em uma corrida de recupe-
ração, o velocista Vinícius Ro-
drigues conquistou, na manhã 
de ontem (30), a medalha de 
prata na corrida dos 100 me-
tros T63 (amputados de mem-
bros inferiores), com o tempo 
de 12s05. Por apenas um centé-
simo de diferença o brasileiro 
não conquistou o ouro, que 
ficou com Anton Prokhorov, 
do Comitê Paralímpico Russo, 
com a marca de 12s04. O ter-

ceiro lugar ficou com o alemão 
Leon Schafer (12s55).

Se a largada de Vinícius 
Rodrigues tivesse sido um 
pouco melhor, ele certamente 
teria conseguido tirar a dife-
rença de um centésimo que o 
separou da medalha de ouro. 
Mas o brasileiro conseguiu 
se recuperar ainda nos pri-
meiros metros, arrancando 
de um quarto lugar para o 
segundo, em final eletrizante.

Recordista mundial dos 
100m da classe T63, com o 
tempo de 11s95, Vinícius Ro-

drigues era considerado favo-
rito para a prova, uma vez que 
lidera o ranking da categoria.  
Em 2019, ele foi bronze no 
Mundial de Dubai.

Natural de Maringá (PR), 
Vinícius Rodrigues teve uma 
perna amputada em decor-
rência de um acidente de 
moto que teve aos 19 anos. 
A motivação pelo atletismo 
veio após a visita que re-
cebeu, quando ainda inter-
nado, da velocista Terezinha 
Guilhermina, que também é 
medalhista paralímpica. 

frente e fechar o game por 
11/7. A vitória de Yang no 
terceiro set prejudicou a se-
quência de Bruna na partida, 
que errou bastante e deixou 
a australiana abrir vantagem 
no quarto. Aguerrida, ela foi 
buscar o empate, mas não 
conseguiu a virada. E a aus-
traliana conquistou o ouro 
paralímpico após fechar o set 
em 11/9.

Essa é a melhor campanha 
paralímpica da brasileira, de 
26 anos, que agora leva a 
medalha prateada para casa. 
E conformou sua evolução. 
Ela foi quinta colocada em 
Londres 2012, e na sequência, 
no Rio de Janeiro, em 2016, 
Bruna conquistou o bronze. 
Cinco anos depois, ela dis-
putou uma final muito equili-
brada e saiu com a prata.

Além do bronze no indi-

vidual nas Paralimpíadas de 
2016, ela conquistou outra 
medalha por duplas, também 
de bronze. Em seu acervo de 
conquistas, a brasileira acu-
mula um bronze no individual 
e por equipes no Mundial da 
China 2014.

A mesa-tenista de Criciúma 
(SC) iniciou na modalidade 
aos 12 anos de idade, por 
influência de seu irmão, e com-
petiu até 2009 em torneios 
para atletas sem deficiência. 
A jovem amputou o braço aos 
seis meses de vida, pois uma 
injeção mal aplicada provocou 
uma trombose.

A prata de Bruna é a se-
gunda medalha do tênis de 
mesa do Brasil nas Paralim-
píadas de Tóquio, pois Cátia 
Oliveira foi bronze na disputa 
das classes 1 e 2, para atletas 
cadeirantes.

A atleta Isabela Rosa 
Dantas, da Adac (Associação 
Desportiva Atletas de Cristo), 
conquistou o único ouro da 
delegação de Mato Grosso do 
Sul no  Campeonato Brasi-
leiro Sub-18 de Atletismo, A 
competição foi disputada no 
fim de semana, no Estádio 
do COTP (Centro Olímpico de 
Treinamento e Pesquisa), em 
São Paulo (SP).

No lançamento do dardo, 
Isabella, 16 anos, atingiu a 
marca de 42,21 metros na se-
gunda tentativa. A delegação 
formada pela Fams (Fede-
ração de Atletismo de Mato 
Grosso do Sul) foi composta 
por 29 atletas e cinco técnicos, 
de Amambai, Campo Grande, 
Chapadão do Sul, Corumbá, 
Dourados, Ponta Porã e 
Três Lagoas. 

As outras duas medalhas 
do Estado foram de Yuri Mo-
reira Benites, também no 
dardo e aos 16 anos. O atleta 
da Escola Municipal Mbo’eroy 
Guarani Kaiowá lançou a 
58,39 metros, e ficou atrás de 
Arthur Monteiro Curvo (65,44 
metros), de Mato Grosso, e 
Emerson Rodrigues de Souza 
(58,80 metros), de São Paulo.

O terceiro pódio também 
valeu o terceiro lugar. Isa-
belly Gonçalves Rodrigues, da 
Amams (Associação Master 
de Atletismo), de Corumbá, 
no salto em altura. A co-
rumbaense, também de 16 
anos, faturou o bronze, ao 
alcançar 1,64 metro. Gabriela 
da Silva Araújo (1,70 metro), 
do Paraná, levou o ouro e a 
catarinense Luisa Lummertz 
(1,68 metro) garantiu a prata.

Segundo a CBAt, o evento 
reuniu pelo menos 700 parti-
cipantes de 22 estados, mais 
o Distrito Federal.

No Brasileiro Sub-18, 
os atletas sul-mato-gros-
senses foram comandados 
pelos técnicos Eder Vaz, 
Leonir Portigliotti, Miller 
Borvão, Reynaldo Camargo 
e Waldir Nogueira. (LS, 
com Fundesporte)
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9h50
ESPN2 - Ciclismo: Volta da 
Espanha (etapa 16) 

10h30
FOX Sports - Europeu de Vôlei 
Feminino: quartas de final
 
11h
SporTV3 - Aberto de Tênis dos 
EUA: primeira rodada

13h30
FOX Sports - Europeu de Vôlei 
Feminino: quartas de final

18h
SporTV - Copa do Brasil Sub-17: 
Palmeiras x Confiança 

20h15
SporTV2 - Jogos Paralímpícos: 
atletismo 

20h30
SporTV - Copa do Brasil Sub-17: 
Sport x Cruzeiro

21h
SporTV2 - Jogos Paralímpícos: 
vôlei sentado feminino (Brasil x 
Itália)
 
21h30
TV Brasil2 - Jogos Paralímpícos: 
eventos diversos
 
22h30
SporTV2 - Jogos Paralímpícos: 
atletismo

Amanhã

3h45 
SporTV2 – Jogos Paralímpícos: 
natação (finais)

Veja na TV Às 19h, no FOX Sports, Boston Red 
Sox x Tampa Bay Rays, pela MLB

Red Sox/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Eliminatórias

Futsal

Corinthians

Atlético-MG

Primeiro dos três 
compromissos 
será na quinta-
feira contra o Chile

Gabriel Carneiro
 UOL/Folhapress

Um mês e 20 dias depois 
de ser vice-campeã da Copa 
América em decisão contra a 
Argentina, a seleção brasileira 
voltou aos treinamentos na 
tarde de ontem, em São Paulo 
(SP). Estão pela frente três 
jogos válidos pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo do 
Catar no intervalo de apenas 
oito dias: contra o Chile nessa 
quinta-feira (2), às 21h (de 
MS), em Santiago, a Argen-
tina, domingo (5), às 15h, em 
São Paulo, e o Peru (dia 9, às 
20h30), no Recife.

O time comandado por Tite 
tem 100% de aproveitamento 
após seis jogos e já alcançou 
algo próximo de 70% dos 
pontos necessários para con-

Yago Ruda
UOL/Folhapress

O meia-atacante Willian 
está de volta ao Corinthians 
após mais de uma década 
atuando no futebol europeu. 
Nas últimas horas, o jogador 
chegou a um acordo com 
o Arsenal e assinaria sua 
rescisão contratual ontem 
(30). Com isso, ficará livre 
para fechar com o clube do 
Parque São Jorge. O vínculo 
será válido até o fim da tem-
porada 2023.

Revelado nas categorias 
de base do Timão, Willian 
conseguiu encerrar as ne-
gociações com o Arsenal 
após dias de conversa. O 
brasileiro estava insatis-
feito com o clube londrino, 
que havia lhe prometido 
um projeto ambicioso de 
retomada de protagonismo 
no futebol inglês, mas nem 
sequer se classificou para 
a Liga dos Campeões desta 
temporada e começou mal 
a atual edição da Premier 
League. A informação foi 
divulgada pela ESPN Brasil 
e confirmada pelo UOL Es-
porte.

A princípio, o projeto do 
atleta era permanecer na 
Europa, mas o interesse do 
Corinthians em contar com 
o jogador pesou em sua de-
cisão. O clube apresentou 
uma proposta de longo 
prazo, com Willian sendo 
o símbolo do momento de 
reconstrução do Alvinegro 
encabeçado pelo presidente 
Duilio Monteiro Alves. Os 
números do contrato são 
mantidos em sigilo, mas 
pessoas envolvidas na ne-
gociação garantem que as 
cifras são altas.

A chegada de Willian é 
a sexta contratação desta 
diretoria, que passou os 
sete primeiros meses do 
ano sem fazer qualquer mo-
vimentação no mercado. Nas 
últimas semanas, o Corin-
thians também acertou com 
Giuliano, Renato Augusto, 
Roger Guedes, Carlos Mi-
guel e João Pedro. 

Diego Costa saiu do banco 
para fazer sua estreia pelo 
time mineiro, domingo (29), 
diante do Red Bull Bragan-
tino, em Bragança Paulista 
(SP). Nos pouco mais de 
30 minutos que ficou em 
campo, o atacante foi deci-
sivo, incomodou a zaga do 
time de Bragança Paulista 
e conseguiu o gol de empate 
no fim da partida.

A primeira partida de 
Diego Costa pelo Galo ga-
nhou destaque na imprensa 
espanhola. A publicação 
“Marca” ressaltou que o 
ex-jogador do Atlético de 
Madri estreou com um gol 
que “salvou sua equipe”. “O 
Atlético Mineiro manteve a 
liderança do Campeonato 
Brasileiro após empatar em 
1 a 1 com o Red Bull Bra-
gantino, graças a um gol do 
atacante hispano-brasileiro, 
que fez sua primeira partida 
como profissional em um 
clube brasileiro”, destacou o 
jornal. Com o empate, o Atlé-
tico-MG viu cair a diferença 
para o vice-líder, Palmeiras, 
de seis para quatro pontos. 
A equipe mineira lidera o 
Brasileirão com 39 pontos, 
ao passo que o Red Bull 
Bragantino é o quarto, com 
32. (UOL/Folhapress)

Jornal espanhol 
cita gol ‘salvador’ 
de Diego Costa

Jhefferson Gamarra

Dourados sediou na úl-
tima semana a Copa Mundo 
de Futsal Sub-21, que ter-
minou sábado (28), e reuniu 
equipes de Brasil, Argentina, 
Colômbia e Paraguai. Donos 
da casa, o Juventude foi elimi-
nado ainda na fase de grupos 
e viu a equipe do Corinthians 
vencer a competição pela se-
gunda vez consecutiva. 

Os times foram divididos em 
quatro grupos, em que todos 
jogam contra todos e avançam 
para a segunda fase os dois 
primeiros colocados de cada 

chave. O Juventude dividiu o 
Grupo A com Foz Cataratas, 
Sorriso e City Atlas, da Co-
lômbia. Na estreia o Juventude 
enfrentou a equipe de Sorriso, 
de Mato Grosso, mas saiu der-
rotado pelo placar de 4 a 3. 
Na sequência enfrentou o Foz 
Cataratas-PR e acabou goleado 
por 5 a 2. Na partida de despe-
dida do torneio, os douradenses 
foram novamente goleados, 
dessa vez por 6 a 2 pela equipe 
colombiana. No saldo geral o 
Juventude sofreu 15 e marcou 
7 gols na competição.

Eliminado na fase inicial o 
Juventude apenas pode assistir 

ao Corinthians levantar o ca-
neco da competição em uma 
campanha perfeita. O Timão 
que já havia vencido a primeira 
edição da Copa disputada em 
2019 conquistou o bicampeonato 
de forma invicta em Dourados.

Na grande final, o Corin-
thians venceu o Magnus Soro-
caba por 3 a 0, com dois gols 
do pivô Guilhermão e com o 
ala Jhonnas. Além da vitória 
na final, o time venceu o Vasco 
(2 a 1) e Minas (1 a 0) na fase 
de grupos. No mata-mata eli-
minou o Olimpia, do Paraguai, 
com uma goleada por 8 a 0 nas 
quartas e goleou novamente na 

Seleção espera encaminhar 
vaga na Copa em 11 dias

Sem vencer no torneio, Juventude MS vê time paulista ser bi

Jogadores de Sorriso-MT 
comemoram gol diante 
da equipe douradense

Zagueiro Lucas Veríssimo 
durante apresentação da 
seleção, em Guarulhos-SP

Cristian Rizzi/Divulgação

quistar uma vaga no Mundial 
de 2022 em um terço dos jogos. 
A ideia para esta rodada tripla 
é encaminhar a classificação 
mesmo com o time remendado 
em razão do veto dos times 
do Campeonato Inglês a nove 
convocações.

A Inglaterra é o país que 
mais cedeu jogadores para a 
seleção desde a Copa da Rússia, 
com quase o dobro da Espanha 
– que está em segundo lugar no 
ranking segundo levantamento 
do UOL. O problema é que desta 
vez Tite precisou cortar Alisson, 
Ederson, Thiago Silva, Fred, 
Fabinho, Richarlison, Gabriel 
Jesus, Roberto Firmino e o es-
treante Raphinha a só três dias 
para o primeiro treinamento.

Foram chamados nove subs-
titutos, sendo quatro que jamais 
haviam sido convocados para a 
seleção: Everson (Atlético-MG), 
Edenilson (Internacional), 
Gérson (Olympique de Mar-
selha-FRA) e Matheus Nunes 
(Sporting-POR).

Completam a lista alguns 
rostos mais conhecidos: 
Santos (Athletico-PR), Mi-
randa (São Paulo), Malcom 

(Zenit), Vini Jr. (Real Ma-
drid) e Hulk (Atlético-MG).

Entre os suplentes, mais 
um problema: o Sporting de 
Portugal decidiu não liberar 
Matheus Nunes porque ele não 
completou o esquema vacinal e 
teria de passar por quarentena 
quando voltasse ao país. Além 
disso, ele é alvo de interesse 
da seleção portuguesa para se 
naturalizar e tende a topar o 
convite para ter mais chances 
do que no Brasil. Mais um pro-
blema para Tite.

Do total de 77 convocações 
efetivadas por Tite no ciclo para 
o Catar, 41 são estreantes, o que 
mostra um processo de reno-
vação dos nomes. Tite agora 
terá trabalho para montar o 
time titular com apenas três 
dias de treino. A base que 
disputou a Copa América está 
desfalcada de quatro a cinco jo-
gadores e, somado a isso, ainda 
está o mau desempenho na reta 
final da competição que exigia a 
realização de mudanças. É este 
time remendado que colocará 
à prova a campanha perfeita 
do Brasil nas Eliminatórias, 
com vitórias nos seis jogos, 

16 gols marcados e somente  
dois sofridos.

“Não conquistamos o tí-
tulo da Copa América, mas 
tivemos 23 atletas que par-
ticiparam de toda a compe-
tição, diversificamos dupla 
de ataque e modificamos es-
trutura básica ofensiva, por 
vezes colocando cinco atletas 
na zona ofensiva”, falou o 
treinador gaúcho, no último 
dia 13, durante a convocação. 

“O processo criativo e de 
construção de jogadas teve um 
problema de ajuste, oscilou 
em momentos importantes 
também pelas modificações, 

que eram nosso objetivo. A 
partir de agora, é restabelecer o 
rumo das nossas Eliminatórias, 
que tem média de 2,7 gols por 
jogo e solidez defensiva”, acres-
centou o técnico, alvo de crí-
ticas depois da derrota para a 
Argentina, em pleno Maracanã, 
na decisão da Copa América.

Os 24 jogadores convo-
cados até o domingo (29) 
terminam de se apresentar 
até esta terça-feira (31), a 
dias com treinos às 15h no CT 
do Corinthians. A atividade 
de amanhã, às 9h30, define o 
time titular, e o grupo viaja de 
tarde para Santiago, no Chile. 

Lucas Figueiredo/CBF

Willian acerta 
com o Timão até 
o fim de 2023

semifinal; dessa vez a vítima foi 
a equipe do Marechal por 6 a 0. 

O goleiro Wanderson, do 
Corinthians, foi eleito o melhor 

goleiro da competição. O atleta 
João Pedro, do Magnus Futsal, 
recebeu dois prêmios, o des-
taque e artilheiro com 10 gols. 
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Cristina Camargo e Kaio Esteves
Folhapress

Criminosos fortemente ar-
mados invadiram Araçatuba, a 
521 km da capital paulista, na 
madrugada de segunda-feira 
(30), para explodir três agên-
cias bancárias e espalharam 
terror, fazendo moradores 
reféns, explodindo bombas e 
ateando fogo em veículos na 
fuga. Três pessoas acabaram 
mortas na ação.

Ao menos quatro pessoas 
ficaram feridas e estão na 
Santa Casa da cidade. Um mo-
rador de rua foi atingido pela 
explosão de uma das bombas 
deixadas nas ruas e teve os pés 
e uma das mãos decepados.

Pedestres e motoristas 
foram abordados pela qua-
drilha e feitos reféns na hora 
da fuga. Vídeos que circulam 
pelas redes sociais mostram 
pessoas sentadas no meio da 
rua, andando a pé e amarrados 
em tetos de carros, como es-
cudos humanos.

A quadrilha fugiu após a 
ação rumo ao bairro rural En-
genheiro Taveira. Não foi divul-
gado o valor roubado. Segundo 
a polícia, houve confronto com 
os criminosos e duas trocas de 
tiros. Até a manhã de ontem, 
três pessoas haviam sido de-
tidas.

Até o momento, a polícia 
confirma a mortes de três pes-
soas na ação, entre elas um 
criminoso e um homem que 
estava dentro de um carro 
filmando a ação dos bandidos.

A exemplo do que acon-
teceu em outros ataques se-
melhantes, a quadrilha atirou 
para o alto, usou explosivos 
e colocou fogo em veículos 
para dificultar o acesso dos 
policiais. Rodovias foram blo-
queadas por veículos incen-
diados e motoristas tiveram 
dificuldade de acesso à cidade. 
Além disso, o grupo utilizou 
um drone para monitorar a 
movimentação.

Segundo o coronel Camilo, 
mais de 20 criminosos e dez 
veículos estiveram envolvidos 
na ação. “Nesse momento na 
região de Araçatuba temos 
entre 350 e 400 homens e dois 
helicópteros Àguia. Estamos 
vasculhando toda a cidade”, 
disse o coronel.

A quadrilha também aban-
donou carros usados no roubo 
em rodovias da região. A po-
lícia suspeita de que os cri-
minosos trocaram de veículos 
para escapar.

“Mais de 70 pessoas ficaram 
na minha loja. Nós nem dor-
mimos. O centro está lotado de 
bombas, todo mundo ficou com 
muito medo. Provavelmente, 

quem trabalha no Centro não 
vai conseguir fazer nada hoje”, 
disse o empresário Arnaldo 
Santos, dono de uma loja de 
skate e um bar. Há bombas 
abandonadas nas esquinas 
junto aos estabelecimentos 
dele. A jornalista Priscila An-
drade, que mora no Centro, 
próximo do local do ataque, 
ficou uma hora e meia abai-
xada dentro de casa para se 
proteger dos tiros.

“Foi assustador, nunca 
passei por algo assim na vida. 
Os criminosos estavam for-
temente armados e atirando 
para que as pessoas não sa-
íssem às ruas. Foi como um 
filme de terror”, disse ela, que 
chegou a fazer uma live na ma-

drugada para relatar o caso.
O prefeito de Araçatuba, 

Dilador Borges (PSDB), pediu 
que a população fique em casa 
para não correr riscos. As 
aulas nas escolas municipais 
e estaduais foram suspensas 
nessa segunda.

“Peço que a população se 
mantenha em casa. O mais im-
portante é preservar as vidas 
das pessoas”, disse.

A Associação Comercial de 
Araçatuba também orientou que 
as lojas não abrissem as portas 
na região central, já que exis-
tiam várias bombas instaladas 
em diferentes ruas da cidade.

Linhas de ônibus foram des-
locadas para não passarem 
pela região central e um posto 

de vacinação na localidade 
foi fechado. A Polícia Militar 
isolou o Centro e uma varre-
dura especializada será feita 
para localizar e retirar os ex-
plosivos. Há a desconfiança de 
que um caminhão abandonado 
pelo grupo na região central 
esteja cheio de bombas.

A Secretaria da Segurança 
Pública informou que estão 
em andamento buscas para 
localizar os criminosos que ata-
caram três agências bancárias, 
com apoio de equipes de Bauru, 
São José do Rio Preto e Presi-
dente Prudente, além do heli-
cóptero da PM. Uma equipe do 
Gate (Grupo de Ações Táticas 
Especiais) chegou à cidade 
para desarmar as bombas.

Outros casos
Em outubro de 2017, uma 

quadrilha assaltou uma em-
presa de transporte de va-
lores na cidade e matou um 
policial civil durante a ação. 
Os assaltantes utilizaram ex-
plosivos para abrir o cofre da 
empresa e, durante a fuga, 
atiraram no quartel da Po-
lícia Militar e colocaram fogo 
em dois caminhões na Ro-
dovia Marechal Rondon para 
impedir a perseguição de po-
liciais. Em julho deste ano, 
uma quadrilha fortemente 
armada invadiu Jarinu, a 75 
km da capital paulista, para 
assaltar uma empresa do 
ramo de joalheria localizada 
em uma chácara, na zona 
rural da cidade. Ninguém 
ficou ferido.

Durante a fuga, houve troca 
de tiros entre a quadrilha e a 
polícia na altura de Campo 
Limpo Paulista e na estrada 
entre Jarinu e Atibaia.

Assaltos desse tipo, rea-
lizados por quadrilhas espe-
cializadas, fazem parte do 
chamado “novo cangaço”. 
São praticados por crimi-
nosos fortemente armados, 
em grupo de 15 a 30 homens, 
que chegam a cidades de pe-
queno e médio portes, durante 
a madrugada, em comboios de 
veículos potentes.

No contrato mais barato, máscaras foram negociadas sem atravessadores, diretamente com fabricante

Governo ocultou do MPF compra de máscaras 
por metade do preço de modelo impróprio

Polícia

Contas públicas

Ataque a bancos no interior de SP deixa ao menos 3 mortos

O outro lado
A 356 Distribuidora, por 

meio dos advogados Edu-
ardo Diamantino e José Luis 
Oliveira Lima, afirmou em 
nota que os preços estavam 
abaixo da média de mercado.

“Na ocasião, houve au-
mento sem precedentes da 
demanda mundial, o que in-
fluenciou os preços. Apesar 
da competição, o Brasil con-
seguiu concluir a aquisição, 
feita diretamente entre go-
verno e fornecedora chinesa.”

As máscaras têm certifi-
cação aceita internacional-
mente e eficácia na retenção 
de 95% de partículas, cita 
a nota. “Os equipamentos 
seguem especificações de 
Anvisa e Inmetro.”

A 356 Distribuidora im-
porta e exporta produtos 
como relógios, uniformes 
profissionais e máscaras, 
segundo os advogados. 
“Freddy Rabbat atua com 
comércio exterior há mais de 
40 anos, nunca foi acusado 
de qualquer irregularidade 
e representa marcas de re-
putação mundial.”

A 3M do Brasil e o Mi-
nistério da Saúde não res-
ponderam aos questiona-
mentos da reportagem.

Contratos foram 
assinados durante 
gestão de Roberto 
Ferreira Dias (foto)

Moradores foram 
feitos como reféns e 

escudos durante a ação 
criminosa em SP

Anderson Riedel/Presidência da República

Vinicius Sassine
Folhapress

O governo federal pagou R$ 
3,59 por máscara do tipo PFF2, 
considerado um dos melhores 
modelos para proteção contra 
o coronavírus, e R$ 8,65 por 
unidade de uma máscara que 
acabou escanteada por ser im-
própria a profissionais de saúde. 
A diferença a mais do custo do 
segundo produto foi de 141%.

A existência de um contrato 
para compra de 500 mil más-
caras PFF2 diretamente da 3M 
do Brasil, a um custo de R$ 
3,59 por peça, foi omitida em 
ofícios do Ministério da Saúde 
ao MPF (Ministério Público 
Federal) em Brasília.

Assim, não foi possível saber 
que o Governo Bolsonaro pagou 
por uma máscara imprópria 
mais do que o dobro do valor 
pago por uma máscara tida 
como adequada e eficiente. As 
duas compras foram feitas com 
dispensa de licitação, no começo 
da pandemia da COVID, em 
2020. A informação só foi for-
necida após insistência do MPF.

A Procuradoria da Repú-
blica investiga irregularidades 
na aquisição de equipamentos 
de proteção impróprios, do tipo 
KN95, de fabricação chinesa.

O então secretário-executivo 
do ministério, coronel do Exér-
cito Élcio Franco, e o então 
diretor do Departamento de 
Logística em Saúde, Roberto 
Ferreira Dias, foram cobrados 
por procuradores a entregar a 
relação de todos os contratos de 
compra de máscaras feitos pelo 
ministério durante a pandemia.

Dias assina esses con-
tratos. Ele foi demitido do 
ministério após um atraves-
sador de vacinas inexistentes 
denunciar uma cobrança de 
propina pelo diretor no valor 
de US$ 1 por dose. O caso foi 
revelado pela “Folha”.

Franco está abrigado em 
um cargo na Casa Civil da 
Presidência. O coronel e Dias 
são investigados pela CPI da 
COVID no Senado.

Em pelo menos três oca-
siões, Dias escondeu a exis-
tência do contrato com a 3M, 
omitindo da tabela de contratos 
informada ao MPF qualquer 
menção à compra feita ainda 
no começo da pandemia.

O único contrato referente a 
máscaras do tipo N95 – KN95 
e PFF2 são associadas a esse 
modelo – que aparece nas ta-
belas é o da aquisição do pro-
duto suspeito.

Reportagem publicada pela 
Folha em 17 de março revelou 
que as máscaras KN95 forne-
cidas pelo Ministério da Saúde 
eram impróprias para uso por 
profissionais de saúde, se-
gundo entendimento expresso 
em parecer da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária). Uma parte expressiva 
contava com a inscrição “non-
-medical” na embalagem.

Compra internacional
As máscaras chinesas foram 

adquiridas da Global Base Deve-
lopment HK Limited, uma em-
presa de Hong Kong. A repre-
sentação junto ao ministério foi 
feita pela 356 Distribuidora, Im-
portadora e Exportadora, cujo 
dono é Freddy Rabbat – é ele 
que assina o contrato na pasta.

Rabbat é um empresário que 
atua no mercado de relógios de 
luxo suíços.

Com o Ministério da Saúde, 
ele assinou um contrato para 
venda de 40 milhões de KN95 e 
200 milhões de máscaras cirúr-
gicas. O valor total do contrato 
é de R$ 691,7 milhões. Metade 
desse valor se refere às más-
caras impróprias.

Diante da impossibilidade de 
uso por profissionais de saúde, 
os equipamentos de proteção 

ficaram parados em galpões 
nos estados e acabaram sendo 
destinados para uso por pessoas 
fora de ambientes hospitalares.

Uma segunda reportagem 
da “Folha” mostrou que o 
preço pago estava acima do 
mercado, conforme um docu-
mento do Ministério da Saúde 
que balizou o negócio.

O que havia sido omitido do 
MPF, que investiga essas irregu-
laridades, é a existência de uma 
contratação direta, sem inter-
mediários, no mesmo momento 
da pandemia e com um preço 
bem inferior ao pago a partir 
da atuação de atravessadores.

A CPI da COVID investiga 
o mesmo modelo adotado no 
governo em relação às vacinas.

O Ministério da Saúde co-
locou empecilhos para com-
prar os imunizantes da Pfizer 
e do Instituto Butantan e abriu 
as portas para atravessadores 
e intermediários, como a Pre-
cisa Medicamentos, no caso 
da vacina indiana Covaxin, e 
militares representantes de 
outros negócios.

O contrato assinado direta-
mente com a 3M teve o valor de 
R$ 1,79 milhão. O documento 
foi assinado em 12 de março 
de 2020. Dados do Portal da 
Transparência, do governo 
federal, mostram que o paga-
mento foi efetivado e que cada 
máscara saiu por R$ 3,59, como 
consta no contrato.

Já o contrato das máscaras 
chinesas, com intermediários, 
foi assinado em 8 de abril de 
2020. A KN95 saiu por US$ 
1,65, ou R$ 8,65, conforme a 
cotação do dólar estabelecida 
no contrato. As duas compras 
foram feitas na gestão de Luiz 
Henrique Mandetta, demitido 
do cargo de ministro da Saúde 
em 16 de abril.

As gestões seguintes defen-
deram a compra da KN95, não 
agiram para substituí-las e 

permitiram a continuidade de 
Dias à frente das principais 
compras na pandemia. A de-
missão só ocorreu em razão 
dos avanços da CPI.

O então diretor de Logística, 
em ofício ao MPF em novembro, 
ocultou a existência do contrato 
com a 3M do Brasil. No principal 
inquérito em curso, a procura-
dora Luciana Loureiro cobrou 
novas informações, em 30 de 
março deste ano. Em 14 de abril, 

Dias voltou a omitir a existência 
da compra da PFF2, afirmando 
existir apenas o contrato com 
o representante de relógios de 
luxo. Loureiro, outra vez, pediu 
que o ministério informasse 
todas as aquisições feitas de 
máscaras KN95, N95 e PFF2. O 
ofício foi enviado em 13 de maio. 
No dia 20 daquele mês, o então 
diretor finalmente forneceu as 
informações e uma cópia do 
contrato com a 3M do Brasil.

Em julho e em agosto, após 
a demissão de Dias, a procu-
radora questionou a gestão de 
Marcelo Queiroga sobre a exe-
cução dos contratos e sobre o 
destino de todas as máscaras 
KN95 e PFF2.

A omissão sobre a exis-
tência do contrato da PFF2 se 
deu em um segundo procedi-
mento do MPF, que investigou 
os preços cobrados. O pro-
cesso foi arquivado.

Reprodução/@paulodavid1999 no Twitter
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Com ‘Qualé mané’ 
fresquinha nos 
streamings, grupo 
prepara-se para 
retorno aos palcos
Marcelo Rezende

Com canção novinha nas plataformas 
de streaming e um milhão de acessos, 
o grupo Top Samba celebra 15 anos de 
carreira no dia 2 de outubro, com um 
show de retorno aos palcos na Estância 
das Flores. Foi um ano e seis meses 
longe do calor do público. Num bate-
papo descontraído, Vini Barreto, Lucas 
Bastos, Abdon Neto e Alex Jr. falaram 
sobre a carreira e sobre a alegria de 
fazer pagode.

O vocalista Vini Barreto relatou que 
o pagode sempre foi forte no Estado 
e caiu no gosto do público, fazendo 
com que o grupo Top Samba chegasse 
atuante aos 15 anos de existência. “A 
cena de pagode de Mato Grosso do 
Sul sempre foi forte. Eu me lembro de 
quando a gente começou a tocar em 
2006, as festas davam 2000 pessoas, 
com o ‘Atitude’, ‘Só na Malandragem’, 
e antes deles, lá atrás tinha o ‘Grupo 
Zoeira’, ‘Só pra Descontrair’, e tinha 
também ‘Feitiço Moleque’, então sempre 
foi muito forte o pagode no nosso 
Estado, na cidade é que acabou que, até 
o ‘Atitude 67’, ninguém tinha estourado 
nacionalmente e ficava com aquela 
lenda de que pagode não faz sucesso.”

“Uma vez já falaram na minha car:  ‘O 
Vinícius, esquece isso, você vai tocar só 
por tocar, porque sucesso você não vai 
fazer não, vocês estão no Mato Grosso 
do Sul, vocês estão em Campo Grande, 
vocês nunca vão estourar’. Eu lembro 
que ele falou, eu estava dentro do Mazé, 
fazendo passagem de som aquele dia, 
eu nunca vou me esquecer disso. Só que 
a gente tem muita confiança de que vai 
chegar o nosso momento também. De 
ter notoriedade nacional. A gente já se 
considera uma banda de sucesso, por 
isso, acredito que o pagode se mantém”, 
relatou Vini.

Música no DNA
De uma família de artistas, Vini é 

filho de um integrante do grupo Acaba. 
Ele relata como o “sangue” influenciou 
diretamente seu gosto musical. “Eu 
sou filho do Vandir Barreto, do Grupo 
Acaba, e falar do regional sem falar 
do Grupo Acaba não dá. O Grupo 
Acaba, eu acho que é o grupo regional 
mais regional que tem no Estado, 
de falar sobre o Estado, de falar 
sobre o Pantanal, então desde cedo 
na minha casa foi presente, e se fez 
presente desde sempre e eu sempre 
fui influenciado por isso.”

“Sempre gostei muito de pop e 
MPB, sempre fui muito fã de Cássia 
Eller, foi minha primeira paixão na 
música de fato, de ter pôster no quarto, 
então ela é uma mulher que eu tenho 
a discografia dela inteira, é muito 
importante na minha história quanto 
músico. Filho dos Livres era uma 
banda que eu gostava demais quando 
criança, Olho de Gato, o próprio 
Bruninho e Davi tinham uma banda 
que chamava Banda Veja, também 
gostava muito de ouvir.”

Antes alheio ao pagode, hoje 
Vinícius não vive sem o estilo musical. 
“Eu nunca fui muito chegado a pagode, 
sempre fui muito mais nessa onda de 

pop, de rock, 
e aí me 
c h a m a r a m 
para cantar 
pagode, e eu 
acabei gostando. 
Na época nossas 
influências, quando 
começamos a 
cantar, eram o 
Grupo Atitude, 
aqui da cidade, 
Jeito Moleque e 
Inimigos da HP, então 
essas foram as grandes 
influências inicialmente 
falando. Depois veio, 
óbvio que você vai 
sendo influenciado, 
Exaltasamba, Sonho 
Maroto, Thiaguinho, 
etc.”

Só alegria
O músico Neto, 

que toca surdo no 
grupo, é só alegria 
ao falar do grande 
retorno aos palcos. “Dia 
2 de outubro é a data 
da nossa festa, da nossa 
volta. É muito especial 
porque é o aniversário 
do grupo. O repertório vai 
relembrar vários momentos 
dessa história. No coração tem 
um misto de esperança e ansiedade. 
Após um ano e meio sem shows, sem 
contato com o público. Vamos voltar 
tomando os devidos cuidados com 
os protocolos de biossegurança, mas 
é um grande passo, estamos muito 
felizes com tudo isso.”

A música nova e o show de retomada 
aos palcos são o novo normal para Neto, 
que está ansioso pela apresentação. 
“‘Qualé mané’ é a nossa primeira 
música lançada com a previsão de 
volta de shows. Podemos dizer que é 
o primeiro passo do novo normal. O 
resultado final da música foi muito 
legal. Era uma música que já existia há 
algum tempo e tivemos a oportunidade 
de fazer uma nova versão dela. Agora 
tem um rap, que compus com o Vini 
e ficou muito especial, pelo formato 
acústico. Estamos ansiosos para tocar 
ela no show.”

Neto deu os primeiros passos na 
música ainda criança, imitando o 
cantor Alexandre Pires, e tem até a 
música gospel internacional em suas 
influências musicais. “Desde que me 
entendo por gente, a música está 

m u i t o 
p r e s e n t e 
na minha vida. Eu 
imitava o Alexandre Pires 
quando era criança. Já era uma 
influência pra mim. Por conta da 
influência da minha família ouvi muito 
sertanejo daqui de Campo Grande. 
Por volta de 2008, 2009 passei a curtir 
muito pagode. Curti rock também e 
toquei na igreja e ouvi muito gospel 
gringo. Desde a música regional até o 
gringo gospel são minhas influências.”

Voltando com tudo
Alex Jr., que toca o instrumento 

percussivo rebolo, avisou que o grupo 
volta com tudo e tem novidades para 
o ano de 2022. “Para a galera que 
acompanha a gente, nossos amigos, 
nossos fãs podem esperar muita alegria 
e muito trabalho. A gente tá voltando 
com tudo. Durante a pandemia a gente 
chegou a lançar três músicas autorais 

e 

podem 
esperar que 

este ano ainda tem 
novidades, a expectativa é 

de que o ano de 2022 seja muito 
produtivo, vem muita coisa boa por aí.”

Dois grupos de pagode foram 
decisivos para Alex dedicar-se com 
afinco ao pagode; ele também falou 
de suas influências. “Eu ouço de 
tudo, mas estou sempre atento aos 
lançamentos do pagode. Depois 
de um bom tempo começaram a 
surgir grupos novos. Também escuto 
Charlie Brown Jr., Marcelo D2 e um 
pouco de sertanejo. O que eu mais 
escuto é pagode. Me influenciaram 
muito os grupos Jeito Moleque e 
Inimigos da HP foi por intermédio 
dele que eu decidi tocar pagode, por 
volta dos 10 anos meu pai me deu 
um cavaquinho e passava as tardes 
ouvindo esses dois grupos e tocando 
cavaco.”

Tomando conta dos negócios
Fã de música 

nacional, Lucas 
Bastos, responsável 

pelo cavaco no grupo, 
conta que o planejamento 

do grupo Top Samba foi 
crucial durante os tempos de 

COVID-19. “A pandemia é um 
baque gigantesco para todos nós, 

principalmente quem trabalha com 
arte e com o público. Foi um período 
complicado, mas graças a Deus a 
gente tinha se programado e juntado 
recursos para executar nossos planos. 
Ano passado tudo correu dentro do 
nosso planejamento de lançamento, 
porém tiraram a coisa que a gente 
mais gostava, que era o show, que 
é o ápice do nosso trabalho, e foi 
tirado de nós, então isso abalou muito 
psicologicamente o grupo.”

“Financeiramente, graças a Deus 
a gente conseguiu se manter, se 
organizar dentro do que a gente já 
tinha se organizado, lógico, fazendo 
as adaptações necessárias, inclusive 
nós tivemos o maior alcance numérico 
de todos os tempos de Top Samba, nós 
chegamos a 1 milhão no streaming, 
então por seguir esse planejamento, 
e as pessoas estavam mais on-line, 
nós conseguimos chegar a esses 
números”, finaliza o orgulhoso Lucas. 
Para ficar por dentro do show do 
dia 2 de outubro é só ficar ligado 
no Instagram: www.instagram.com/
grupotopsamba/.

Grupo
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        
MANIFESTO     

FILA          

BOLSO          

BEM-VINDA           

CRISE   

JUNTINHOS   

APELO   

DIFERENCIADOS   

ADOOOREI   
INTERVENÇÃO CÍVICO-MILITAR     

VAMOS?   

Às vezes virar a página não é o bastante; às vezes, é 
preciso arrancá-la.    

Novo par na cidade. Munhoz, carinhosamente apelidado 
de Frango, que faz dupla com Mariano, mostrou, nas redes 
sociais, sua nova namorada, a engenheira agrônoma Alana 
Neto, de Campo Grande.    

Pelo amor de Deus, gente, cuidem-se e conse-
quentemente cuidem dos outros. No sábado, na 
Afonso Pena, a enorme fila para entrar na Valley Pub 
assustava quem passasse pelo local. Os apelos para 
o uso de máscara e evitar-se aglomeração parecem 
que não vêm servindo. O vírus não acabou. Não po-
demos contribuir para que novas variantes cheguem 
à Capital.  Existem regras de biossegurança em 
vigor, com lotação máxima permitida de 50% e obri-
gatoriedade do uso de máscara. Bom senso é igual a 
cautela e canja de galinha, não fazem mal a ninguém.   

Dos 11 representantes de MS no Congresso Nacional, 
oito deputados federais e três senadores, somente três 
deles estão em destaque. O senador Nelsinho Trad 
(PSD) pela primeira vez figurou entre os “cabeças”, 
como um dos parlamentares mais influentes do Con-
gresso. Na mesma lista, os nomes da senadora Simone 
Tebet (MDB) e do deputado federal Fábio Trad (PSD) 
foram mantidos. Já o deputado federal Beto Pereira 
(PSDB) configurou como um dos parlamentares em 
ascensão entre os 150 mais influentes do Congresso.   

Bela ideia da Zoom publicidade em estampar em seus 
outdoor, os famosos das ruas em homenagem aos 122 anos 
de Campo Grande. São gente que usam das ruas da Capital 
para entrar no coração da gente. E quem são: o conhecido 
baiano do cachorro-quente, a dona Vanda da banca em 
frente ao Mercadão e outras dez figuras. A campanha ter-
minou no domingo, mas era através do QR Code em cada 
outdoor, que lhe direcionava para uma página na internet 
com todos os detalhes sobre a história de cada um dos 
personagens.   

As manifestações programadas para o 07 de Se-
tembro começam preocupar autoridades. O presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) ameaça uma ruptura com 
o STF e inflama seguidores a irem às ruas manifes-
tarem apoio à sua pessoa. O principal palco da mobi-
lização será em São Paulo, onde o Ministério Público 
pontua que protestos de teor antidemocrático devem 
ser punidos, enquanto os grandes especialistas sobre 
“liberdade de expressão” discordam. Vai daí que…   

O ator Richard Gere completa hoje 72 anos. Sex symbol de 
Hollywood e astro de filmes como “Chicago” (2002), “Noiva em 
Fuga” (1999) e “Uma Linda Mulher” (1990), ele é conhecido 
por seu lado zen e sua luta pela natureza, como se vê nesta 
frase: "Como zeladores do planeta, é nossa responsabilidade 
lidar com todas as espécies com carinho, amor e compaixão. 
As crueldades que os animais sofrem pelas mãos dos Homens 
estão além da nossa compreensão".   

Adquirir carro zero como a Hilux da Toyota está levando 
quase um ano, dependendo da cor. A falta de componentes 
eletrônicos deu uma disparada nos preços dos veículos zero 
em quase 20%. A razão é simples: boa parte das indústrias 
que fornecem peças às montadoras estiveram paralisadas 
neste período de pandemia.   

Chuva caindo desde o fim de semana molha o solo e as 
esperanças renovadas para que o racionamento de energia, 
imposto à população do Brasil, acabe. Que Jesus, Nossa 
Senhora e os espíritos de luz abençoem nossa terça-feira.

Bandido não tem limite. Mas a Polícia Federal impôs 
limite na cota mensal de R$ 220 para o combustível 
das viaturas de Mato Grosso do Sul, provocando re-
clamações dos policiais que estão na linha de frente 
de trabalhos do dia a dia. 

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Se você mora em Campo Grande, agende os dias 
08, 09 e 10 de outubro para não perder o Festival de 
Carnes, que acontecerá na Esplanada Ferroviária. O 
evento promete churrasco, palestras, workshops e 
shows regionais com entrada gratuita. Os maiores 
profissionais do assunto estarão presentes.   

As médicas Maria Cláudia Rossetti e Priscila de Almeida da Costa.   

Os médicos Marcelo Luiz Vilela e Marcos Bonilha, diretor clínico do 
Hospital Cassems.   

O titular da coluna e o arquiteto Luís Pedro Scalise juntos na campanha 
contra a fome que está sendo realizada pelo Club Design com apoio 
da Prefeitura de Campo Grande por meio da Sectur. Vamos ajudar a 
arrecadação de alimentos em prol do FAC para serem distribuídos às 
pessoas carentes.   

Hoje, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) deve publicar um pedido de harmonia entre os três 
poderes. Se a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 
adoçar o gesto, os presidentes do Banco do Brasil (BB) e da 
Caixa Econômica Federal prometem retirar os dois principais 
bancos públicos brasileiros da lista de filiados na Febraban.   

Quase sem veículos zero à venda, os preços dos usados tri-
plicaram: 24,4%, devido ao aumento da procura. A tabela Fipe 
deve reajustar os preços que servirão de base para o governo 
taxar o IPVA.    

Como faço a toda terça-feira, hoje, 
ofereço o dia ao Santo Papa João 
Paulo II, um dos meus protetores. 
Como repórter, lá no passado, na 
época quando aqui esteve, conheci 
o Papa pessoalmente, em sua 
visita a Campo Grande. Até hoje 
me emociono ao lembrar-me dele 
descendo do avião, beijando o solo 
e abençoando-nos. A ele já santo 
dirijo-me, sempre que é possível, 
na Capela do Hospital São Julião, 
onde temos um pequeno altar com 
sua relíquia, uma plataforma em 
que ele pisou. São João Paulo II, 
rogai por nós.   

Gil do Vigor,
30, no sábado à 
noite, embarcou 
para os EUA. 
Palmas para 
esse menino 
que, apesar 
da fama e do 
dinheiro que 
está ganhando, 
não abriu 
mão de fazer 
seu PHD nos 
Estados Unidos. 
Concorreu a uma 
bolsa, ganhou e 
aprendeu inglês 
sozinho. Vai 
ser um grande 
economista. 
Na foto, ele no 
aeroporto de 
São Paulo.   

Reprodução

Reprodução
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Audiovisual

Fesmorena

Ciclo de Cinema Brasileiro 
Contemporâneo realiza 
debate sobre filme “A Febre”

Festival disponibiliza estúdio 
para gravações das canções
 As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de setembro       
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Marcelo Rezende

Com foco em incentivar 
estudantes de 7 a 17 anos 
a desenvolver o dom para a 
atividade musical e composi-
ções autorais, o Fesmorena 
(Festival Morena de Música 
Escolar) chega à sua 7ª edição 
em 2021. A iniciativa, pro-
movida pelo Instituto Edu-
cacional Alexandrina Carlos 
Pinheiro, é aberta a novos 
cantores, compositores e ins-
trumentistas, e o espaço é 
uma janela a fim de mostrar 
composições inéditas dos 
mais variados estilos para 
todos os cidadãos de Mato  
Grosso do Sul.

Para ampliar e possibilitar 
a participação dos alunos, a 
organização do evento dispo-
nibilizará em Campo Grande, 
entre os dias 5 e 7 de setembro 

de 2021, um estúdio móvel 
de gravação, localizado no 
Armazém Cultural, na Espla-
nada Ferroviária. “Ao disponi-
bilizar um espaço destinado 
às gravações na região cen-
tral, promovemos o acesso 
para que o maior número de 
alunos participe. As inscri-
ções do Fesmorena podem 
ser realizadas até o dia 20 de 
setembro e, agora, proporcio-
namos um estúdio dirigido 
por um dos mais renomados 
produtores musicais de Mato 
Grosso do Sul”, explica Daniel 
Escrivano, presidente do insti-
tuto e organizador do evento.

As gravações estarão sob 
a responsabilidade do pro-
dutor musical Alex Cavalheri, 
que reforça a importância 
dos festivais para incentivar 
novos talentos. “Os festivais 
voltados aos estudantes são 

muito importantes e o Fesmo-
rena contempla composições 
próprias e descobre talentos 
que ainda não tiveram a opor-
tunidade de mostrar a sua 
arte. É o tipo de ação que con-
tribui para que o fomento cul-
tural continue acontecendo”,  
avalia Cavalheri.

Sobre o Fesmorena
O festival, nascido em 

Campo Grande no ano de 
2015, é promovido pelo Insti-
tuto Educacional Alexandrina 
Carlos Pinheiro. Podem par-
ticipar estudantes de escolas 
públicas e particulares, com 
idades entre 7 e 17 anos, 
de todo o Estado de Mato 
Grosso do Sul, que tenham 
composições autorais para 
apresentar.

Serão 15 canções selecio-
nadas, para apresentação em 

novembro de 2021. As premia-
ções serão de R$ 1 mil e um vi-
deoclipe gravado em parceria 
com a produtora Vaca Azul 
e mixado e masterizado pelo 
orodutor musical Alex Cava-
lheri, para o 1° lugar; R$ 750 
para o 2° lugar; R$ 500 para o 
3° lugar e R$ 500 para a canção 
escolhida na votação on-line. 
Todas as apresentações do 
evento serão gravadas e trans-
formadas em um programa 
que será exibido via YouTube. 
Inscrições pelo: https://www.
fesmorena.com.br/.

As gravações são gratuitas 
e serão agendadas com ante-
cedência, respeitando todas 
as medidas de segurança 
necessárias de prevenção 
contra a COVID-19. O agen-
damento é pelo telefone/What-
sApp (67) 99282-6779 (falar  
com Douglas).

O MIS (Museu da Imagem 
e do Som), unidade da FCMS 
(Fundação de Cultura de Mato 
Grosso do Sul), em parceria 
com o curso de Audiovisual da 
UFMS (Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul), pro-
move de forma on-line e gra-
tuita, na próxima quarta-feira 
(1º), às 18h, um debate sobre o 
filme nacional “A Febre”, com 
o documentarista e sonoplasta 
do filme, Felippe Mussel, os 
organizadores e espectadores 
do projeto. O evento faz parte 
do II Ciclo de Cinema Brasi-
leiro Contemporâneo, sendo 
direcionado para acadêmicos, 
cinéfilos e pessoas interes-
sadas no assunto.

O projeto teve início no ano 
passado de forma presencial, 
mas em razão da pandemia 
de COVID-19 foi suspenso. E 
agora, em função da necessi-
dade de isolamento social, o 
II Ciclo de Cinema Brasileiro 
Contemporâneo está no for-
mato on-line, trazendo para 
exibição importantes obras 
com a participação de atores, 
diretores e produtores com 
a mediação dos professores 
Vitor Zan e Júlio Bezerra, que 
também assinam a curadoria 
do projeto. A edição de 2021 
teve três apresentações no pri-
meiro semestre com Geraldo 
Sarno, Pedro Durães e com 
o coletivo de Cinema Negro 
de Campo Grande. O link do 
filme será liberado aos partici-
pantes antes de cada exibição.

O filme “A 
Febre” (Brasil/2019/
drama/10anos/98’) é dirigido 
por Maya Da-Rin; roteiro 
também de Maya Da-Rin e 
Miguel Seabra, elenco prin-
cipal composto por atores in-

dígenas do Alto Rio Negro, 
pertencentes aos desanos, tu-
canos e tarianas, tendo sido 
para muitos deles a primeira 
experiência no cinema.

Sinopse – “A Febre” acom-
panha Justino, um índio de 
Manaus, Amazonas, que há 20 
anos vive na cidade grande, 
trabalhando agora como segu-
rança no porto local. Sua filha 
Vanessa trabalha em um posto 
de saúde e acaba de passar na 
faculdade de Medicina, na Uni-
versidade de Brasília. Insegura 
entre seguir seu sonho e deixar 
seu pai, ela precisa ainda lidar 
com uma estranha febre que 
subitamente aparece. Paralela-
mente, uma série de estranhos 
ataques a animais ganha des-
taque na TV local.

Prêmios – O filme estreou 
na competição internacional 
do 72º Festival Internacional 
de Cinema de Locarno, na 
Suíça, onde ganhou o Leo-
pardo de Ouro de Melhor Ator 
para Regis Myrupu, o prêmio 
da crítica internacional da 
Fipresci (Federação Interna-
cional de Críticos de Cinema) 
e o prêmio Environment is 
Quality of Life, concedido pelo 
júri jovem. Além do Leopardo 
de Ouro no Festival de Lo-
carno, Regis Myrupu também 
recebeu o prêmio de Melhor 
Ator no Festival de Brasília, 
tendo sido a primeira vez que 
um ator indígena é premiado 
em ambos os festivais.

SERVIÇO: Os interessados 
devem mandar mensagem pelo 
WhatsApp no número (67) 
98111-2407, e aguardar ser 
adicionado ao grupo, onde será 
disponibilizado o link do filme 
para posterior debate.
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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 30/08

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Simpatia e boa lábia serão seus trunfos hoje e vão 
ajudá-la a conseguir tudo que quiser nesta terça-
feira. Você terá muita habilidade para trabalhar 
em equipe e trocar ideias com os colegas, e boas 
conversas vão garantir ideias criativas e soluções 
inteligentes para resolver qualquer situação. 
Palpite do dia: 36, 27 e 81. Cor do dia: carmim.

Carreira e finanças estarão no topo das suas prioridades 
hoje e você vai contar com boas vibrações dos astros 
para alcançar seus objetivos nestes setores. Vênus 
na Casa 6 garante muita sorte, equilíbrio e boas 
oportunidades para você no emprego, sinal de que seu 
empenho no trabalho pode render um aumento.  Palpite 
do dia: 91, 28 e 64. Cor do dia: ocre.

Seu dia pode começar um pouco tenso em família e 
você precisará contar até dez para não discutir com os 
parentes. Seja qual for o motivo da divergência, procure 
controlar as suas reações e as suas palavras, e pegue 
leve com a franqueza. Vênus avisa que será muito mais 
vantajoso para você falar com carinho e jeitinho, sem 
brigar. Palpite do dia: 11, 47 e 20. Cor do dia: pérola.

Falar menos e ouvir mais pode ser um bom conselho 
para você hoje, canceriana. A Lua na Casa 12 indica que 
uma postura discreta pode ajudá-la a se livrar de muitos 
problemas. Também não convém confiar demais nas 
pessoas, pois pode cair nas armadilhas de gente falsa e 
oportunista. Palpite do dia: 66, 75 e 30.
Cor do dia: roxo.

Trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção 
para você, leonina. Com Lua e Vênus em perfeita 
harmonia, vão estimular as parcerias e a troca de ideias, 
além de aumentar muito a sua criatividade. Concentre-se 
em colocar em prática os seus projetos para o futuro 
e conte com o apoio dos amigos para o que precisar. 
Palpite do dia: 40, 31 e 67. Cor do dia: marfim.

A Lua no ponto mais alto do seu Horóscopo indica uma 
fase de conquistas e realizações para você. Concentre-se 
nas suas metas mais ambiciosas e use todo seu 
potencial para alcançar cada um destes objetivos. É um 
ótimo momento para batalhar por uma promoção e por 
um aumento de salário. Palpite do dia: 50, 05 e 32.
Cor do dia: azul-petróleo.

Investir nos estudos continua sendo uma boa indicação 
para você, libriana. Você terá muita facilidade para 
aprender e vai se interessar por tudo que possa abrir 
novas possibilidades para o seu futuro. E se não quiser 
fazer cursos, você também pode buscar orientações de 
colegas mais experientes. O importante é investir no seu 
aperfeiçoamento e nas oportunidades de crescimento.

Seu dia pode começar tenso e você pode enfrentar 
algum aborrecimento com colegas ou amigos. Não será 
nada fácil, mas procure controlar as suas reações e a 
sua franqueza para não deixar a discussão ainda pior. 
O melhor a fazer é sair de perto e deixar a poeira baixar 
antes de conversar com a pessoa. Palpite do dia: 88, 70 
e 97. Cor do dia: branco.

 Unir-se aos colegas e investir na cooperação para 
agilizar o trabalho, e alcançar logo os objetivos continua 
sendo uma boa opção para você. Porém o céu alerta que 
parcerias e sociedades vão enfrentar alguns obstáculos e 
vão exigir muita calma da sua parte. Para começar, Marte 
na Casa 10 indica que você pode ir com muita sede ao 
pote. Palpite do dia: 98, 53 e 35. Cor do dia: prata.

Se depender do incentivo astral, você vai concentrar toda 
sua energia no trabalho. Vênus na Casa 10 sinaliza para 
uma fase de boas oportunidades e grandes realizações, 
por isso, mire em suas metas mais ambiciosas e lute 
com toda determinação pelo que deseja.  No amor, 
capriche no visual. Palpite do dia: 90, 36 e 72. Cor do 
dia: pink.

Controlar os gastos e investir bem o seu dinheiro serão 
seus maiores desafios nesta terça-feira. Os astros alertam 
que pode perder o controle do cartão de crédito ou pode 
investir uma grana em coisas que não darão o retorno 
esperado, então preste atenção: a dica é ficar esperta 
para não cair na lábia de golpistas. Palpite do dia: 10, 73 
e 55. Cor do dia: fúcsia.

Quem trabalha em casa ou em sociedade com parentes 
terá que controlar seus impulsos e suas reações para 
evitar conflitos hoje. O diálogo pode não ser tão fácil e 
qualquer coisa pode virar discussão., então procure adiar 
assuntos polêmicos e, se perceber que a conversa vai 
virar briga, faça tudo que puder para acalmar os ânimos. 
Palpite do dia: 38, 56 e 20. Cor do dia: prata.

TI Ti TI 
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Júlio resiste em aceitar as justificativas de 
Arlete, que explica ao filho que sumiu para 
salvar a vida dele. Malagueta aceita dar abrigo 
a Mônica como amigo. Prazeres desmaia ao ver 
Arlete e, quando acorda, estranha que Elza não 
tenha ficado surpresa com a presença da irmã 
mais nova. Sandra Helena diz a Eric que está 
interessada em investir nas empresas dele. 
Evandro chora ao ler a carta de despedida de 
Mônica. Arlete pede garantias a Athaíde de 
que ela e a família não correm perigo. Athaíde 
pergunta a Arlete o que ela fez com as provas.

Gabriela confessa a Clotilde que perdeu o bebê. 
Jorgito não se conforma de ter sido abandonado 
por Desirée. Dona Mocinha pressiona Stéfany a 
contar o que sabe sobre a fuga de Armandinho. 
Desirée e Armandinho tentam sobreviver na ilha 
deserta. Valquíria fica arrasada com a descon-
fiança de Luti e rompe com ele. Ângelo insinua que 
Camila gosta de Luti e desiste do namoro. Pedro 
é gentil com Gabriela e ela estranha. Suelen pede 
dinheiro a Adriano para revelar quem a contratou. 
Ariclenes arma um plano para atrair Suelen ao 
seu ateliê.

Pilar conta a Luísa sua noite com Samuel. 
Tonico se irrita ao saber que Pedro e sua co-
mitiva ficarão na casa de Eudoro. Samuel pede 
Pilar em noivado. Quinzinho sofre com a reação 
de Clemência, que rejeita os roubos do marido. 
Minervina decide tentar fuga antes que Nélio 
chegue às terras de Lota e Batista. Pilar pede 
que Luísa entregue uma carta a Dolores. Nélio 
encontra Lota e Batista presos. Zayla se revolta 
com o compromisso de Samuel e Pilar. Tonico 
sabota a casa de Eudoro. Clemência volta e 
anuncia a Quinzinho que está grávida. 

Pedro tenta se explicar para Karina, mas a 
menina é irredutível. Bianca faz sucesso com sua 
atuação. Nando volta de viagem e diz a Pedro 
que se tornou um monge. Jade e Cobra pensam 
um no outro. Bianca e João são selecionados 
como os melhores atores da peça. Nando consola 
Pedro. Karina afirma que Bianca não é mais sua 
irmã. Delma se surpreende ao saber da volta de 
Nando. Jade e Lucrécia discutem, e a moça acaba 
desmaiando. Heideguer se aproxima de Wallace e 
Duca desconfia. Jade percebe que a mãe está com 
febre. Bianca confronta Gael.

Helena implora para que Neco diga onde está 
Lúcia. O menino diz que não sabe. Maria conversa 
com sua boneca Laura, que diz que Marian pode 
estar mentindo sobre os pedidos de desculpa. 
Binho leva comida para Lúcia. Em Natal, Mili e 
Mosca estão sentados em frente a uma paisagem. 
Mosca diz que ama a garota e que quer passar 
o resto da vida com ela. Os dois adolescentes se 
beijam. Gabriela conta para Marian que decidiu 
adotar Maria. Marian finge alegria. As chiquititas 
voltam para o orfanato após a viagem para Natal. 
Helena sofre pela ausência de Lúcia. 

José Alfredo explica por que Cristina deve 
concordar com a exumação de seu suposto 
corpo. Danielle afirma a Maria Marta que não 
tem um caso com Maurílio. Xana sugere que 
Naná traga Luciano para a festa que fará em sua 
casa. Magnólia finge ser Beatriz para convidar 
celebridades para sua festa. Danielle afirma a 
Maurílio que pode controlar José Pedro. Salvador 
sai com Helena, e Orville pede para Jonas armar 
um leilão com seus quadros. Com a ajuda de 
Cristina, José Alfredo conhece seus netos. Josué 
prepara o novo plano do Comendador. 

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

Eliana revela que amizade com Xuxa 
e Angélica fi cou mais fortalecida 

Apresentadora de TV há 30 anos, 
Eliana sabe que sua amizade com 
Xuxa e Angélica ainda desperta a 
curiosidade do público: “Deve ser por 
conta de termos sido concorrentes no 
passado. Mas hoje somos amigas que 
se unem de forma despretensiosa 
para dar boas risadas”, afirma 
ela. As três apresentadoras, que 
marcaram a programação infantil da 
TV por anos, mantêm um grupo de 
bate-papo no WhatsApp que já deu o 
que falar: “Nossa amizade significa 
amadurecimento profissional e 
pessoal”, diz Eliana, que completa: 
“Hoje, mais do que nunca, sabemos 
que se as mulheres se apoiarem, 
elas serão mais fortes. Creio que 
deste pensamento surgiu a ideia dos 
encontros que foram ficando cada 
vez mais divertidos, reveladores 
e leves. Depois de tantos anos só 
admirando o lado profissional umas 
das outras, agora, mais próximas, 
aprendemos a admirar as mulheres 
que nos tornamos”.

Giovana Echeverria admite que ainda está 
desvendando a personalidade de Lis, a assistente 
da estilista Betty (Deborah Evelyn), em “Verdades 
Secretas 2”, produção original do Globoplay. Na trama, 
ela é uma mulher forte e muito estilosa. “Existem 
umas camadas, que estou descobrindo aos poucos, 
conforme vou recebendo cada cena”, conta a atriz, que 
pesquisou vários vídeos de desfiles para entender mais 
sobre o universo da moda. Além dos bastidores do 
mundo fashion, a história escrita por Walcyr Carrasco 
aborda desejos e sexualidade. A sequência da trama 
promete várias cenas ardentes. Para Giovana, o 
assunto não deveria ser mais um tabu. “Falar sobre 
sexualidade deveria ser um hábito, mas ainda me 
parece um receio ocidental entrar em contato com 
esse tema. Eu lido muito bem. Acho saudável. Com 
equilíbrio e cuidado, claro. Mas não foi sempre assim. 
Hoje em dia me sinto mais segura por conta da 
minha trajetória. A bagagem profissional de outras 
personagens que fiz também ajudou para encarar com 
naturalidade e profissionalismo esse tipo de cena”, diz, 
referindo-se às sequências que gravou para o longa 
“#Garotas” (2015), e avisa: “Dependendo da trama, da 
equipe e do diretor, pode ser difícil, sim”! 

Giovana Echeverria 
comenta cenas em 
‘Verdades Secretas 2’

Telinha
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jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do Rio 
Branco,135  – Sala De Estar 
C/ Ar Condicionado, Cozi-
nha C/ Armarios, Uma Suite 
Com Armarios E Ar Condi-
cionado, Dois Quartos Com 
Armários (UM COM AR 
CONDICIONADO), BH/ae, 
sacada, 2 VAGAS garagem  
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 
3 quartos, 2 banheiros, 
copa/cozinha, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.  LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 

balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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

GIOCONDO ORSI
L445 - R GENEBRA, 126 
- AC:184,65 - AT:369,62 
- Sala estar, sala jantar, la-
vabo, uma suite/ae e dois 
quartos (um com ae), ba-
nheiro social, cozinha/ae, 
área de serviço, dependên-
cia para empregado (quarto 
e banheiro), churrasqueira, 
duas varandas, ampla ga-
ragem, cerca eletrica. em 
frente à praça. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131  

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² 
- sala, apto, 2Q, BH, coz, 
AS, CQ, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

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

MONTE CASTELO 
L527 - Casa em condomí-
nio fechado com sala, 2 
Quartos, Banheiro social, 
cozinha, área de serviço, 
estacionamento. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

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

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   

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

MONTE CASTELO 

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

ALUGA-SE QUARTOS 
MOBILIADOS

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

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

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

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

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

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

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

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

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

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

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
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SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

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

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
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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

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 

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

M.A HIGIENIZAÇÃO DE 
ESTOFADOS

Trabalhamos com limpeza 
e higienização de sofás, 
colchões, camas, puff, 
automóveis, carpetes e 
estofados em geral. Agen-
de uma visita. Ligação e 
Whatsapp (67) 99277-
5245 Pedro 

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 

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

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

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 What-
sapp: (67)99272-1805 
Hudson (67)99246-1407 
Gustavo

 CONSTRUÇÃO E MA-
NUTENÇÃO CHANDI

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

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

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

O SEU APARTAMEN-
TO OU A SUA CASA 

PRECISA DE UMA BOA 
LIMPEZA? 

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

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

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 

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  

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

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 orçamen-
to através do Whatsapp 
Ligação e Whatsapp (67) 
98481-4337  

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

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

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. limpa-
doracacique.com.br

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

FAÇO FRETE E MU-
DANÇAS

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

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

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

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

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

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 

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 

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  

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 

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 

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

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 

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

KM MÓVEIS
Trabalhamos com mon-
tagem e desmontagem, 
transporte de mudanças, 
reparos como: Portas, ga-
vetas, trilhos e etc. Reparos 
hidráulica, elétricos, refor-
ma de móveis antigo e mó-
veis planejados. Ligação e 
Whatsapp (67)99123-0628

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 

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 

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
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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

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 Se-
bastião

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

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 

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 

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

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

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 

 PEQUENOS FRETES 
AZEVEDO

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

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

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

ELETRÔNICA DOLBY
Trabalhamos com manu-
tenção e conserto em som 
profissional, atendemos 
Igrejas e músicos. Aceita-
mos cartões, orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99224-
6333 Admilson 

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

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

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

MDJ PINTURAS
Trabalho com pinturas re-
sidenciais com qualidade 
e acabamento efeito cristal, 
marmorato, grafiato, tex-
tura e pintura de portões. 
Orçamento sem compro-
misso Ligação e Whatsapp 
(67) 99128-1103/ (67) 
99869-5558 

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

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.

SANTANA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL

Trabalhamos com cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, fazemos 
parte elétrica, hidráulica e 
pequenas pinturas. Orça-
mento sem compromisso 
Ligação e Whatsapp (67) 
99331-3923 Ademilson

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 

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

FRETE E PEQUENAS 
MUDANÇAS 

Campo Grande e interior 
desmontagem e monta-
gem de móveis. Aceitamos 
cartões de crédito com 
acréscimo da financeira, 
aceitamos pix .Ligue e 
faça seu orçamento sem 
compromisso pelo telefone 
e watts 67 99804-5972 e 
98112-9107 Nelson

REZENTEC SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

Trabalhamos com sistema 
de câmeras, automatiza-
ção de portão eletrônicos, 
cerca elétrica, sistema de 
alarme, venda e manuten-
ção. Solicite seu orçamento 
Ligação e Whatsapp (67) 
99215-8900 Maikiel

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 

OFICINA MECÂNICA 
PEDROSA

Adaptações em veículos 
p/pessoas c/necessidades 
especiais .Promoção de 
freio e acelerador manual 
e pomo simples no volan-
te , inversão no acelerador 
esquerdo pronta entrega. 
Com nota fiscal e garan-
tia. Mecânica e pintura . 
End: Rua Ciriaco Maymone 
Nº209 Vl.Bandeirante. F: 
3331-2009/ 9 9983-4084 
falar c/Pedrosa .

JESSICA BARRETO 
DEPILAÇÃO

Estética&Bem Estar Mate-
riais 100% descartáveis; 
Você merece seu corpo 
lisinho, diga adeus aos pe-
linhos indesejáveis. Aten-
dimento com hora mar-
cada, preços acessíveis, 
confira. A beleza no ritmo 
da sua vida!  Whatsapp: 
(67)99294-8247 Jéssica- 
Campo Grande - MS 

 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  

 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 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 

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. 

FISIOTERAPEUTA EM 
QUIROPRAXIA

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

QUIROPRAXISTA & 
MASSOTERAPEUTA

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

LAIS MACEDO PODÓ-
LOGA 

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

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 What-
sapp: (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

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

FICIAL
Comercializa sêmen bovino 
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 

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 ESPIRI-
TUAIS

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 


