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Rapper indígena 
denuncia a violência 
em ritmo de música

Mais 15 bairros 
recebem mosquitos 

Wolbachia 

Friocruz aponta 
Estado como o 

5º mais atrasado 
na segunda dose

Governo descarta 
retomada do horário 
de verão neste ano, 

diz ministro

Deputados sinalizam atender 
Bolsonaro na isenção 

dos combustíveis

MS é o 6º do 
Brasil no ranking 

de competitividade 
na economia

Caravana da Saúde tem previsão de 
começar este mês em 34 hospitais

De etnia guarani-
-kaiowa, a rapper Ana-

randá busca retratar em 
suas canções o crime de 

violência contra a mulher, 
com o objetivo de alertar 
as vítimas sobre a impor-

tância de denunciar os 
agressores. A artista está 
realizando uma vaquinha 
virtual que visa investir 
em novos equipamentos 
para turbinar sua car-

reira. Página C1

O Hospital Israelita 
Albert Einstein, de São 

Paulo, informou que Edson 
Arantes do Nascimento, o 
“Pelé”, recebeu alta, após 
um mês internado. O Rei 

do Futebol seguirá em qui-
mioterapia, após a cirurgia 
para retirada de tumor no 

intestino. Página A8

O horário de verão não será retomado neste 
ano. Segundo o ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, o horário de verão não 
traria economia de energia. Nas últimas se-

manas diversos setores se manifestaram pelo 
atraso em uma hora do horário diante da crise 

hídrica no país. Na visão do governo, o ho-
rário de verão traria benefícios escalonados e 
atenderia apenas a poucos setores produtivos, 
além de transferir a demanda de energia para 

outros horários. Página A8

Um levantamento, divul-
gado pela Fiocruz, indica 
que Mato Grosso do Sul 

enfrenta dificuldades para 
manter o desempenho 

quando o assunto é a apli-
cação da segunda dose da 
vacina, a chamada D2, e 

com isso o Estado ocupa a 
quinta posição no ranking 
dos mais atrasados para 
completar a vacinação. 

Página A5

Em Mato Grosso do Sul, 
os deputados estaduais 

Felipe Orro (PSDB) e Co-
ronel David (sem partido) 
abraçaram a ideia de que 
o Estado deve reduzir a 
alíquota do ICMS sobre 

combustíveis. O presidente 
Jair Bolsonaro, que vem 

culpando governadores 
pela alta consecutiva nos 
preços, encaminhou PEC 
(Proposta de Emenda à 
Constituição) com dimi-

nuição à Câmara dos Depu-
tados. A indicação é feita 

porque o projeto de lei deve 
partir do Executivo. Página A3

Mato Grosso do Sul fi-
gura em 6º lugar entre os 
estados mais competitivos 
do país, segundo o ranking 
de competitividade, divul-

gado pelo CLP (Centro 
de Liderança Pública). O 
desempenho repete o re-

gistrado em 2020 e sinaliza 
estabilidade na atuação 

da promoção de melhorias 
para a gestão pública e o 
desenvolvimento. Página A7

Mais uma empresa 
que atua no ramo de 
venda de consórcios foi 
interditada em Campo 
Grande, durante ação 
conjunta do Creci-MS 
(Conselho Regional de 

Corretores de Imóveis 
14ª Região), da Decon-
-MS (Delegacia Espe-
cializada de Repressão 
aos Crimes Contra as 
Relações de Consumo) e 
Procon-MS (Superinten-

dência de Proteção e De-
fesa do Consumidor). O 
trabalho de fiscalização 
busca coibir e apurar ir-
regularidades cometidas 
pelas empresas, que, 
além de propaganda 

enganosa, caracterizaria 
o exercício ilegal da 
profissão de corretores 
de imóveis. O Creci-MS 
autuou oito pessoas que 
estavam cometendo irregu-
laridades. Página A5

Um dos programas 
mais aguardados pelos 
pacientes que pre-
cisam realizar alguma 
cirurgia ou exames é 
o Opera MS, reformu-
lação da antiga Cara-
vana da Saúde. 

Em Mato Grosso do 
Sul, hospitais já come-
çaram a se organizar 
para começar os pro-
cedimentos ainda este 
mês. Conforme a pu-
blicação do DOE (Di-
ário Oficial do Estado) 

de ontem (30), serão 
mais de 70 mil cirur-
gias nos próximos 13 
meses de ação. 

De acordo com o 
titular da SES (Se-
cretaria de Estado de 
Saúde), Geraldo Re-

sende, o Opera MS está 
sendo consolidado, 
apresentado ao gover-
nador Reinaldo Azam-
buja e deve ser lançado 
nos próximos dias, 
junto com o programa 
Examina MS. Página A5
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Até o fi m de 2022, 
a expectativa é 
de realizar 70 mil 
cirurgias
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ESPORTES

Valentin Manieri

Assembleia Legislativa decreta 
luto pela morte de Ary Rigo
Morreu ontem (30) o ex-

-deputado estadual Ary 
Rigo, 74 anos. Internado no 

Hospital da Unimed, desde a 
madrugada de segunda-feira 

(27), ele teve uma parada 
cardiorrespiratória. Rigo foi 
internado após sofrer uma 
queda no banheiro da resi-

dência e sofrer traumatismo 
craniano. Com uma longa 

trajetória política no Estado, 
Rigo foi seis vezes depu-

tado, presidente da Assem-
bleia Legislativa e também 
foi vice-governador. A Casa 
de Leis decretou luto oficial 

de três dias. Página A3

Página A6

Pelé recebe 
alta; hospital 
revela uso de 
quimioterapia
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Fraude na venda de
CONSÓRCIOS
Interditadas empresas que anunciavam imóveis como 
se fosse de entrega imediata, em vez de carta de crédito

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  26º        38º
Dourados  25º        36º
Corumbá  27º        40º
Ponta Porã  25º        32º
Três Lagoas  25º        37º

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 
tarde. À noite o tempo fi ca aberto.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Mais ar puro, menos notícias tóxicas, 
mais atitudes e menos blá blá, blá 
como disse a influente adolescente 

ativista Greta Eleonora Thunberg, que com 
apenas 18 amos mostra que engajamento 
social não tem idade, mas vontade. Então, 
nesse crucial momento para a humanidade é 
preciso pedir aos jovens sulmatogrossenses 
que saíam da frente do computador. Afinal, o 
futuro lhes pertence. Hora de sair da pregui-
cinha existencial.

Este.virus novato atacou o ponto crucial 
da vida humana: a capacidade de respirar. A 
existência dos bebês começa com um choro. 
Sinal que seu pulmãozinho encontrou o oxi-
gênio para conviver com ele até que a morte os 
separe. Para o corpo ainda pequeno e frágil não 
conhece os temores vindo de todos os lados, 
que segundo Imanuel Kant (1858), vai precisar, 
e muito, do seu famoso “princípio interior de 
ação”, e mesmo de uma capacidade imensa de 
reação, para encontrar algum equilíbrio entre 
mundo externo conturbado e mundo pessoal 
confuso e inseguro. 

Desde o início dessa pandemia, uma per-
gunta sempre esteve na minha cabeça: O 
Sistema Respiratório era o alvo principal do 
vírus ou ele encontrou no sistema respiratório 
um local biológico já enfraquecido pelo ar po-
luído, encontrando, assim, menos resistência 
para sua sobrevivência no seu novo hospedeiro 
humano?

Os contagiados, com um sistema imunoló-
gico frágil, foram submetidos ao processo de 
intubação em UTIs. Diante de toda a evolução 
da medicina apregoada pela classe e referen-
dada pela mídia de massa, lançou mão do seu 
instrumento clínico mais radical e primitivo: 
a entubacao. Uma  medida clínica a favor de 

um pulmão sem musculatura suficiente para 
transformar o O2 em energia necessária para 
continuar a vida corporal. Isso no aspecto 
individual. Deixa muitas sequelas físicas emo-
cionais e existênciais. Na dimensão coletiva, 
a quarentena ou como prefiro nominar o AI5 
biológico, transformou o simples ato consti-
tucional do ir e vir do tamanho da estrutura 
hospitalocentrica com UTI. Fora isso, pegos 
com calças curtas, os improvisos, inclusive 
os conceituais, como a tal da “comorbidade 
imunológica”, continuam até hoje como práxis 
do pessoal que gere a saúde da população. Foi 
e continua sendo  um espetáculo laboratorial 
de ensaio e erro nos corpos e no tecido social.

Passados mais de 420 dias desde março 
de 2020 com o início decretado da pandemia, 
agora, substituindo a discrição necessária na 
seara da saúde, a ideologia entrou no rol dos 
improvisos, possivelmente para disfarçar um 
grande mal estar neste gerenciamento da pan-
demia mundo afora. Pegos de surpresa, o mal 
estar  tomou conta das verdades médicas mais 
convincentes. O passaporte vacinal pode ser 
interpretado como mais um instrumento ide-
ológico das politizações com índole totalitária 
disfarçada neste evento pandêmico. Por outro 
lado, a fusão de grandes concorrentes capita-
listas de outrora em vários setores, inclusive 
da alimentação e combustível, a ditar preços 
mundo afora, ainda presenciamos estas mega 
companhias se apoderarem sorrateiramente 
de Estados e Nações para, num instinto psi-
copático, colocar seus dedos totalitários para 
controlar a vida das pessoas. Neste sentido, 
seus tentáculos se estenderam ao alvoroço 
pandêmico. As multinacionais fabricantes de 
medicamentos, logo adaptaram seus parques 
industriais para produzir vacinas e ideologizar 

a sua necessidade como uma tábua de salvação 
para tentar reviver o seu  moribundo espírito de 
capitalismo  já na UTI  há um bom tempo. São 
criativos e eficientes nos seus negócios. Menos 
estender esses predicados para melhorar o ar 
terráqueo. Para eles, pessoas não são  mais 
que consumidores em potencial, devidamente 
inseridos no curral midiático da sociedade de 
consumo com semblante de bonzinho e obe-
diente a conceitos construídos especialmente 
para formar uma só platéia global. Tornaram-
-se expertes em redimensionar a realidade

Querem vacinar minha consciência crítica. 
O que faço? Ela precisa do oxigênio mais puro 
do conhecimento e da informação sem para-
doxos para nutrir meus judiados neurônios. O 
meio ambiente e seus gravíssimos problemas 
foram substituídos, ardilosamente, pela ideo-
logização da saúde humana nesta pandemia 
nada fácil para todos. 

 O O2 puro só não é bom para vírus e 
bactérias. Para os outros tipos de vida ele é 
imprescindível, pois as outras vidas no planeta 
simplesmente morrem sem este primordial 
componente atmosférico, e assim necessário 
para existir vida nos corpos de todos os seres 
da Terra. Resistência e plasticidade são con-
ceitos que devem sair da dimensão biológica 
e contaminaram os planejadores de políticas 
públicas. 

Para nós mortais, um oxigênio um pouco 
mais puro já melhoraria as chances dos pul-
mões globalizados, porém, as mega corpora-
ções que atuam na fabricação e comércio de 
automotores não querem nem ouvir falar nessa 
conversa. A equação que eles mais temem 
fazer é a do menos carro rodando = menos 
gás carbônico =  O2 mais puro. É tudo que 
precisamos hoje. Salvar nosso ar para respirar 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

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

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

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

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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“Governo vai rever contrato 
 com a empresa responsável 
 pelo Aquário do Pantanal” “Após uma semana, superlotação se 

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

Padre Antônio Vieira
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Editorial

Hora de respirar

Transparência

Gilberto Verardo

Nelson Vieira

Que de pronto temos em mente,  poder 
enxergar algo que está no lado 
oposto, assim sem mais, sem menos, 

através de alguns materiais que permitem 
a visualização, por exemplo, uma vidraça 
(lâmina de vidro).

Mas a transparência não se limita, a 
possibilidade de poder ver coisas, mediante 
utilização de objetos. Ela tem presença mar-
cante na ciência, nos negócios e em outros 
contextos sociais.

No negócio, numa transação comercial, 
tão comum no dia a dia, as partes envol-
vidas buscam a realização da operação 
com êxito, para ambos os lados, isso com 
os olhos voltados nas ações, atentos aos 
seus interesses, com prevalência na clareza 
dos atos. De tal forma que não pairem du-
vidas, e assim possa ocorrer um desfecho 
satisfatório.

Numa organização, seja privada ou pú-

blica, seus membros obedecem a normas 
regimentais internas e externas, para o 
funcionamento da instituição, os detentores 
de cargos de grandeza representativa e 
funcional, principalmente os que são remu-
nerados, os gestores que estão à frente dos 
órgãos, sob pena de constatação de irregula-
ridades, sofrerem sanções administrativas 
ou judiciais.

Mas o quê a transparência tem a ver com 
isso? Muito, porque onde não há clareza, 
e imperam dificuldades em fornecer dados 
de natureza simples a quem tem o direito de 
solicitar e mesmo questionar, com o intuito 
de ficar a par sobre determinado assunto. 
Fica o prenúncio de pouco caso para com o 
solicitante ou dificuldade em prestar escla-
recimentos, em face de deficiência. Que no 
futuro poderá ser  esclarecido, em havendo 
necessidade de auditoria.

Aliás, o exercício da transparência, o dar 

a conhecer o que fez ou deixou de fazer, de-
veria ser atitude normal daqueles, enquanto 
responsáveis por uma entidade. E, isso 
hoje em dia não é tarefa difícil, basta ter 
boa vontade e, respeito ao público a quem 
deve se reportar. Fazendo uso dos meios de 
comunicação mais práticos possíveis, que 
estão ai, a disposição.

No nosso entender, cabe também aos 
parlamentares a iniciativa de darem vi-
sibilidade de suas atividades, aos seus 
eleitores, e ao povo em geral, mais amiúde 
(frequentemente).

Agora, uma coisa é certa, quem tem re-
torno dos questionamentos, que foi atendido, 
fica grato pela atenção dada e, será um aliado.

Também não há nenhum demérito em 
prestar esclarecimentos, quando assim for 
solicitado de maneira ordeira. Pois quem 
age com lisura nos seus atos, nada tem a 
temer.

Articulista

 Psicólogo/psicoterapeuta

As unidades da Federação do centro-
-sul são as que mais conseguem 
priorizar políticas públicas voltadas 

para o bem-estar da sociedade, segundo o 
Ranking de Competitividade dos Estados, 
um estudo do CLP (Centro de Liderança 
Pública). São Paulo, Santa Catarina e Dis-
trito Federal são as mais bem colocadas no 
levantamento.

São Paulo é o estado mais bem qualifi-
cado nos pilares de educação e infraestru-
tura; Santa Catarina é líder em segurança 
pública e sustentabilidade social; e o Distrito 
Federal tem a melhor posição em capital 
humano. A Região Centro-Oeste vem se 
consolidando entre as dez unidades da Fe-

deração mais competitivas. Considerando-se 
todos os 86 pilares e subpilares do estudo do 

CLP, os estados da região ocupam a primeira 
posição em 19 deles.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que 
mais devolvem investimento às pessoas. Em 
2020, foram investidos R$ 1,004 bilhão – o 
que representa valor superior a R$ 353 por 
habitante. A quantidade é 9,6% maior do 
que a aplicada pelo segundo colocado, Mato 
Grosso, que empregou R$ 322 per capita. 
Na sequência do ranking aparecem Espírito 
Santo (3º), Rondônia (4º) e Paraná (5º). 

Programas como Vale-Renda, Vale-
-Universidade, Vale-Universidade Indígena, 
obras estruturantes em rodovias, infraes-
trutura urbana, melhorias em segurança 
pública, educação, saúde, esporte e cultura, 

são setores em que o governo do Estado 
investe para garantir qualidade de vida à 
população sul-mato-grossense. 

A concentração de primeiras posições 
no centro-sul cria um forte contraste com 
o Norte, onde estão as piores posições. Os 
quatro últimos do ranking geral de compe-
titividade estão na região: Roraima, Acre, 
Pará e Amapá. Os desafios são grandes. Para 
avançar nos próximos anos, serem protago-
nistas e terem um papel mais relevante, as 
unidades da Federação precisam melhorar 
suas condições fiscais. Um dos caminhos 
para isso, avalia, é investir na reforma ad-
ministrativa para poder entregar políticas 
públicas de qualidade à sociedade.

MS entre os mais competitivos do país

deração mais competitivas. Considerando-se 

Melhorias em segurança 
pública, educação, saúde, 

esporte e cultura são 
setores em que o governo 
do Estado investe para
 garantir qualidade de 

vida à população
 sul-mato-grossense. 

saudavelmente de novo. Voltar a respirar bom 
gosto, cordialidade e afeto entre as pessoas, 
amizade sincera, animais não domésticos e 
flores no campo. Precisamos voltar a respirar 
perto do campo e longe das TVs e Smartphones. 
Parece que a quarentena não colocou juízo e 
nem sabedoria nesse tempo todo na vontade 
de viver uma vida nos acomodados e nos toma-
dores de decisão. Afinal, é a única que temos, 
contrariando os apocalípticos escondidos nos 
templos a vender uma esperança que não está 
no paraíso perdido, mas em nossas mãos e 
nas mentes conscientes da gravidade da crise 
climática. Hora de respirar sensatez e expirar 
decisões exequíveis com a presente realidade. 
Quem não quer respira-la afinal?



Câmara Municipal

Eleições

Rica trajetória

Assembleia Legislativa
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PEC é apresentada no Congresso Nacional e no Estado existem indicações

Lei do Prodes é aprovada 
e promete trazer 
benefícios democratizados

Pesquisa aponta prefeito 
interino favorito para vencer 
domingo a eleição em Paranhos

Deputados lamentam morte de 
Ary Rigo e Alems decreta luto 
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www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Sem Jair
Sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, mas com Go-

vernador Reinaldo Azambuja e o secretário de infraestrutura 
Eduardo Riedel  comandando a festa, Bonito completa 73 anos 
neste sábado(2). A cidade  mais visitada por  turistas e sul-mato-
-grossenses,  contemplará asfaltamento de ruas, estradas esta-
duais, vicinais, como a primeira etapa da  Rodovia do Turismo. 
Bem como,  dará a  ordem de serviço para iniciar o   asfalto da 
MS-345, famosa Estrada do 21. Obra histórica e  emblemática 
pois diminui  a distância entre Bonito e Campo Grande em 80 
km, pelo distrito de Águas do Miranda. Lançada por dois ex-
-governadores Zeca do PT e André Puccinelli, finalmente sai 
do papel. Mas não  é somente essa a agenda que o presidente 
Bolsonaro vai perder. 

Bonito mais
Ainda no sábado, as entregas para a  única cidade do estado 

administrada pelo PSB, do prefeito Josmail Rodrigues ganha 
um outro visual. Já nesse final de semana e no  próximo feriado, 
com a cidade lotada, seus  visitantes  irão se  deparar com o 
“Monumento Piraputangas” na praça da liberdade, as pontes 
de acesso ao Balneário Municipal, já totalmente revitalizados.  
Novos letreiros de boas vindas, foram instalados na rotatória 
de entrada, na  MS-178.

Bonito mais 1
O  Governador  entrega  outra  obra muito  aguardada pelos 

bonitenses, o  quartel  do Corpo de Bombeiro. E fechando as 
comemorações tem  obras de pavimentação em diversos bairros,  
assinatura de novas ordens  de serviço como o  recapeamento 
da MS-382,  a reforma da Escola Estadual Luiz da Costa Falcão, 
assinatura de processo licitatório para construção da Ponte do 
Quati e a  reforma do Hospital Darci João Bigaton,  convênio para 
elaboração do projeto do rodoanel de Bonito  além da  entrega 
de 60  casas populares para  famílias em local de risco. Parabéns 
a todos envolvidos!!

Colt 44
Numa reunião  em Brasília, as cúpulas do PSL e do DEM 

bateram o martelo a respeito do nome e do número do partido 
que resultará na fusão das duas siglas: União Brasil, 44.

Jantar MDB
E na mesma data do lançamento do União Brasil, 44 partido 

que nascerá da fusão do PSL e do DEM, na próxima quarta-feira, 
o ex-presidente Lula pediu para o deputado Eunício Oliveira, or-
ganizar em sua casa em Brasília um jantar com a cúpula do MDB. 

Foram convidados José Sarney, Edison Lobão, Renan Ca-
lheiros, Jader Barbalho, Jarbas Vasconcelos, Romero Jucá, 
Veneziano Vital do Rêgo, além de Ibaneis Rocha e Raul Henry. 
Lula quer reeditar a velha parceria com o MDB em seu projeto de 
retorno ao poder, mas alguns dirigentes resistem a uma aliança 
declarada, por enquanto.

O ex-deputado estadual Ary 
Rigo, 74 anos, morreu ontem 
(30), em Campo Grande, após 
permanecer em coma induzido 
na UTI (Unidade de Terapia In-
tensiva) do Hospital da Unimed. 
Ele sofreu uma queda na resi-
dência no último domingo (26). 
Familiares comunicaram que a 
morte foi causada por parada 
cardiorrespiratória. 

Rigo teve longa trajetória 
política no Estado, sendo eleito 
deputado por seis mandatos 
e presidente da Assembleia 
Legislativa. Também foi vice-
-governador e chefe da Casa 
Civil na gestão do ex-gover-
nador Pedro Pedrossian. Os 
deputados emitiram condolên-
cias à família. O presidente da 
Casa, deputado Paulo Corrêa 
(PSDB), disse que sua partida 
foi de forma repentina. “Motivo 
de muita tristeza para todos 
nós. Seu nome ficará marcado 
na história da Assembleia Le-
gislativa e do Estado de Mato 
Grosso do Sul.”

O deputado Jamilson Name 
(sem partido) citou com pesar 
o recebimento da notícia do 
falecimento. “Parlamentar atu-
ante que contribuiu muito para 
o avanço de MS. Meus sin-
ceros sentimentos a família e 

Os vereadores de Campo 
Grande aprovaram  a nova 
lei do Prodes (Programa 
para Incentivos ao Desen-
volvimento Econômico e 
Social de Campo Grande) 
que promete benefícios de-
mocratizados na Capital. 
A proposta é de autoria do 
Poder Executivo. 

A lei foi aprovada por una-
nimidade por todos os vere-
adores presentes na sessão 
após 40 dias de apreciação 
pelas Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Obras, 
de Indústria e Comércio 
e Finanças e Orçamento.   
Segundo o vereador Valdir 
Gomes (PSD), a lei atualiza 
dispositivos para atração 
de investimentos e fornece 
uma nova fornada de pesos 
e contrapesos para incentivo 
e atração de empresários 
para Campo Grande. 

“A lei dá oportunidade 
para pequenos comer-
ciantes. Desde quando estou 
aqui, é a primeira vez que 
temos uma lei que abrange 
além dos grandes empresá-
rios. Antigamente só vinha 

incentivo para os grandões, 
hoje isso mudou.” 

Segundo o presidente da 
Comissão de Indústria, ve-
reador Victor Rocha (PP), 
a Câmara mostrou que tra-
balha em celeridade e com 
responsabilidade. “Demo-
cratizar o benefício e trazer 
o micro e médio empresário. 
Segundo, mantivemos a 
prerrogativa do Legislativo 
de fiscalizar todos os bene-
fícios a serem aprovados 
pelo Prodes. Com isso, ficou 
claro que existe a capaci-
dade de repactuação pelos 
empresários e maior acessi-
bilidade aos recursos.”

O consenso entre os ve-
readores é de que a lei vai 
incentivar empregos, inves-
timentos e desenvolvimento 
do comércio na Capital. 

Desde novembro de 2020, 
quando anunciada a re-
estruturação, o secretário 
de Finanças de Campo 
Grande, Pedro Pedrossian 
Neto, argumentava sobre 
a necessidade de renovar 
o programa, que data de 
1999. (AC)

Andrea Cruz

Em Mato Grosso do Sul, 
os deputados estaduais Felipe 
Orro (PSDB) e Coronel David 
(sem partido) já abraçaram 
a ideia de que o Estado deve 
reduzir a alíquota do ICMS 
(Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Serviços) sobre 
combustíveis. O presidente Jair 
Bolsonaro, que vem culpando 
governadores pela alta conse-
cutiva nos preços, encaminhou 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) com diminuição 
e fixação de alíquota à Câmara 
dos Deputados. Orro e David 
fizeram indicações sugerindo 
a redução ao governador Rei-
naldo Azambuja e ao secretário 
de Fazenda, Felipe Mattos de 
Lima Ribeiro. A indicação é 
feita porque o projeto de lei 
deve partir do Executivo.

O deputado Felipe Orro in-
dicou também que o governo 
diminua a tributação sobre o 
gás de cozinha. 

“A grande maioria da po-
pulação não está dando conta 
de arcar com tantos aumentos 
nos impostos. Os contribuintes 
ainda sentem no bolso os 
efeitos negativos da pandemia, 
sendo necessário tempo para 

que tenham um efetivo aumento 
de renda com a retomada de 
seu poder de compra”, afirma 
o deputado.

O deputado bolsonarista Co-
ronel David ponderou que deve 
haver estudos para o governo 
do Estado viabilizar a questão. 
“O combustível é o segundo 
item que mais consome no orça-
mento dos brasileiros, ficando 
atrás apenas dos alimentos. Por 
isso peço que possamos ver a 
melhor forma de arrecadar sem 
prejudicar os cofres públicos e 
dar um fôlego financeiro a todos 
os cidadãos”, ressaltou Coronel 
David.

O governo estadual afirma 
que MS é a região que possui 
menor carga tributária do país 
com a menor alíquota do diesel 
e a quarta menor para o etanol. 
No Estado, a alíquota do im-
posto do diesel já foi reduzida 
de 17% para 12%  e do etanol de 
25% para 20%. Porém, o mesmo 
não ocorre com a gasolina, que 
subiu de 25% para 30% após 
proposta ser aprovada na As-
sembleia Legislativa em 2019. A 
justificativa para o aumento do 
imposto sobre a gasolina era de 
que o consumidor seria incen-
tivado a consumir mais etanol. 

Apesar dos dados, o de-

putado Felipe Orro acredita 
na sensibilidade do governo 
e cita que, a exemplo de ou-
tros estados, Mato Grosso do 
Sul deve seguir o exemplo. “A 
Assembleia Legislativa  de 
Roraima aprovou a redução 
do ICMS sobre o preço do gás 
de cozinha. A lei vai reduzir o 
imposto de 17% para 12% por 
lá, e é isso que a gente espera 
que aconteça aqui em nosso 
Estado.”

Comissão
O deputado estadual Ama-

rildo Cruz (PT) também re-
alizou indicação pedindo ao 
governo e à Assembleia Le-
gislativa que forme comissão 
para realizar estudos a fim de 
mitigar os efeitos da majoração 
do preço de combustível no 
Estado. Além disso, o petista 
solicita que o valor da alíquota 
do ICMS da gasolina seja redu-
zido de 30 para 25%, conforme 
modelo adotado pelo Estado do 
Rio Grande do Sul.

“Foi feito indicação para 
discutimos a possibilidade de 
baixar a carga tributária ou 
não ter aumento em momentos 
futuros. Estamos buscando al-
ternativas para que o Estado, 
olhe e faça a sua contribuição.”

Proposta de Bolsonaro
A PEC de Bolsonaro quer 

reduzir o imposto sobre o preço 
nas bombas, nos estados, que 
varia de 12% a 40%, depen-
dendo do produto e do governo. 
A intenção da proposta é fixar 
um valor único no imposto para 
todo o país. 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL), já alinha a proposta para 
votação entre deputados. Ele 
adotou o discurso de Bolsonaro 
e declarou, na quarta-feira (29), 
que governadores “seriam os 
culpados pelos aumentos dos 
preços dos combustíveis”. 

Apoiador do presidente, o de-
putado estadual Capitão Contar 
(PSL) acredita que a pauta é 
essencial para o país. “Com o 
aumento dos combustíveis, a 
arrecadação de ICMS pelos go-
vernos estaduais cresceu quase 
30% nos primeiros oito meses do 
ano, enquanto os consumidores 
pagam cada vez mais caro! Em 
Mato Grosso do Sul, a alíquota 
do ICMS do combustível é abu-
siva e desrespeita o parâmetro 
da essencialidade. Na gasolina, 
por exemplo, o ICMS é de 30%! 
Esperamos que os deputados 
atendam o pedido dos brasi-
leiros e aprovem esse projeto.”

amigos”, lamenta. A deputada 
Mara Caseiro (PSDB) classifica 
o dia como extremamente triste.  
“Homem digno, honesto, inte-
ligentíssimo, ‘pai’ de coração, 
verdadeira enciclopédia viva, 
Rigo viverá para sempre nas 
nossas memórias”, classifica. 

O secretário estadual de 
Obras e Infraestrutura, Edu-
ardo Riedel, diz que vai guardar 
as boas lembranças vividas com 
o ex-parlamentar. “Tive a opor-
tunidade de conviver com ele 
e sua família, na qual aprendi 
muito sobre agronomia e polí-
tica. Mônica e eu deixamos os 
mais sinceros abraços a toda a 
família”, se solidariza. A Casa 
de Leis decretou luto oficial de 
três dias. (AC)

Indicações feitas 
por Coronel David e 

Felipe Orro se devem a 
necessidade de projeto 

de lei partir do Executivo

Pesquisa do IPR (Instituto 
de Pesquisa Resultado) mostra 
que o prefeito interino de Para-
nhos, Donizete Viaro (MDB), 
tem 41% em intenções de voto. 
A eleição suplementar acontece 
nesse domingo (3). Segundo 
dados da pesquisa estimulada, 
o emedebista possui 41,67% do 
indicativo, em segundo lugar 
está Alfredo Soares do PSDB 
com 37,50% e em terceiro o 
servidor público Adélio Cirilo 
(PT) com 1,92% do percentual. 
Brancos somaram 0,32% e inde-
cisos, 18,59% dos entrevistados.

No cenário espontâneo, o 
prefeito Donizete segue na 
frente com 36,54%. Alfredo 
pontua 33,01% e Adélio 1,28%. 
Brancos e nulos somam 0,96% 
e indecisos, 28,21%. No quesito 
sobre a rejeição, Adélio soma 
33,97%, já Alfredo tem 15,71% e 
Donizete aparece com 11,86%. 
O percentual de 22,44% disse 
que não rejeita ninguém ao 
passo que 1,60% rejeita todos 
os nomes. Branco/nulo somou 
0,32% e os que não souberam 
e não quiseram responder so-
maram 14,10%. 

Votos válidos
Entre os votos válidos, os 

dados do IPR indicam que o 
prefeito interino Donizete Viaro 
tem o indicativo de 51,38%. 
O adversário Alfredo Soares 
possui 43,25% e Adélio Cirilo 
2,37%. Ao O Estado, o prefeito 
interino diz que os números 
são reflexo dos oito meses de 
trabalho à frente do Executivo. 
“Aqui no município já fizeram 
mais de dez pesquisas e todas 
estamos liderando. Estamos 
com uma gestão com aproxima-

damente 80% de aprovação da 
cidade”, afirma. 

Viaro destacou que estava 
no quinto mandato como ve-
reador e no segundo como 
presidente da Casa de Leis, 
quando aceitou o desafio de 
administrar Paranhos. “Não 
é fácil  por mais que seja uma 
município pequeno. Mas nós 
queremos continuar porque 
Paranhos precisa”, comentou.

A pesquisa
A pesquisa com registro MS-

01881/2020 foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Resul-
tado com 312 entrevistas em 
Paranhos, entre os dias 25 e 
27. Estima-se uma margem de 
erro máxima total de 5,4 pontos 
percentuais para mais ou para 
menos, considerando-se um 
nível de confiança de 95%, 
numa hipótese de p=q=50%. 

Fonte: IPR Pesquisas
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Deputados ‘abraçam’ pedido à 
isenção do ICMS dos combustíveis
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Novo partido

“Não vamos parar”

CPI Articulação

Legenda será presidida por Luciano Bivar, algoz do presidente e terá ACM Neto 

Depois de ocupar a Bolsa de Valores, MTST
protesta em frente da casa de Flávio Bolsonaro

“O relatório da CPI vai ser 
uma festa”, diz Omar Aziz

Lula tem encontro marcado 
com os caciques do MDB

Fusão entre DEM e PSL vai 
resultar na sigla ‘União Brasil’

A ação é uma sequência 
do protesto que ocupou a 
sede da Bolsa de Valores 
em São Paulo, orquestrado 
por Guilherme Boulos

Twitter/MTST

O novo partido que resul-
tará da fusão do DEM com o 
PSL deve se chamar União 
Brasil e aparecer nas urnas 
com o número 44. As marcas 
foram definidas em reunião 
com dirigentes das duas le-
gendas. O encontro teve a par-
ticipação dos presidentes do 
DEM, ACM Neto, do PSL, Lu-
ciano Bivar, do vice-presidente 
do PSL, Antonio Rueda, e do 
governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado (DEM). 

O líder do DEM na Câmara, 
Efraim Filho (PB), disse que 
a escolha atende à ideia de 
não aproveitar o 17 do PSL, 
que foi usado na última cam-
panha presidencial por Jair 
Bolsonaro, nem o 25 do DEM. 
Para ajudar na decisão desses 
detalhes, os articuladores da 
fusão contrataram, na semana 
passada, uma pesquisa. “A 
premissa era de nome novo 
e número novo. Foram os me-
lhores avaliados na pesquisa 
qualitativa”, disse. 

A nova legenda será pre-
sidida por Bivar e terá ACM 
Neto na secretaria-geral. As 
executivas nacionais dos dois 
partidos já aprovaram a fusão 
e convocaram para o dia 6 de 
outubro uma reunião conjunta 
dos diretórios nacionais das 
duas legendas, quando serão 
decididos o estatuto e o pro-
grama do novo partido. De 
acordo com nota do PSL, na 
ocasião “também será eleita a 
Comissão Executiva Nacional 

Instituidora, órgão nacional 
que promoverá o registro do 
novo partido”.

A União Brasil, se concreti-
zada a fusão, terá as maiores 
fatias dos fundos eleitoral e 
partidário e o maior tempo de 
rádio e televisão para a eleição 
de 2022. Reunirá também a 
maior bancada da Câmara, 
com 81 deputados, com força 
para definir os rumos dos pro-
jetos da Casa, além de 4 gover-
nadores e 7 senadores.

Pré-candidatos
O plano é ter candida-

tura própria a presidente 
da República. Atualmente 
são três pré-candidatos: o 
ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta (DEM), 
o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), e 
o apresentador José Luiz 
Datena (PSL). 

Pacheco também mantém 
negociações para se filiar ao 
PSD. No entanto, os articu-

Tereza Cristina 
volta ao trabalho 

na próxima 
segunda-feira

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, informou 
que está bem, com 
sintomas leves, seguindo 
as orientações médicas 
para pacientes com COVID-
19, e que espera voltar às 
atividades na próxima 
segunda-feira (4). “Quero 
dizer que estou bem. 
Devo estar liberada já na 
segunda-feira para voltar 
para Brasília e retornar 
ao trabalho”, disse ela, em 
sua conta oficial do Twitter. 
Na última sexta-feira, 24, 
a ministra testou positivo 
para a COVID-19 e está em 
isolamento desde então.

O MTST (Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Teto) fez 
ato, nessa quinta-feira (30), em 
frente da mansão do senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
no Lago Sul, região nobre de 
Brasília. O objetivo, segundo o 
movimento, é chamar a atenção 
para o aumento da fome no país. 
O mesmo manifesto realizado 
na semana passada, quando 
ocupou a Bolsa de Valores, em 
São Paulo. 

“Enquanto o filho do Bol-
sonaro está comprando, de 
forma no mínimo duvidosa, uma 
mansão de mais de R$ 6 milhões, 
o povo brasileiro está na fila do 
osso, está voltando a cozinhar 
à lenha por causa do preço do 
botijão de gás”, diz coordenador 
nacional do MTST, Guilherme 

“O relatório vai ser uma 
festa, mas não vai ser uma 
festa como vocês querem, 
não”, prometeu o presidente 
da Comissão Parlamentar de 
inquérito (CPI) da COVID-19, 
Omar Aziz (PSD-AM), no início 
da sessão de ontem (30/9), 
ao comentar o depoimento do 
dono da Havan, Luciano Hang, 
na terça-feira: “Foi uma festa”. 
Ele garantiu que o relatório 
“também vai ser uma festa, 
mas que os bolsonaristas não 
vão comemorar”. O relatório 
final da CPI está previsto para 
ser lido em meados de ou-
tubro. Hoje é ouvido o em-
presário bolsonarista Otávio 

Oscar Fakhoury.
Segundo o senador, a pro-

gramação da semana que 
vem inclui: terça-feira (5/10), 
depoimento de alguém da em-
presa VTCLog; quarta-feira 
(6), um dos médicos da Prevent 
Senior; e, na quinta-feira (7), 
a Agência Nacional de Saúde 
(ANS), para esclarecer sobre 
a fiscalização de hospitais na 
pandemia e também a respeito 
das denúncias feitas pelo ex-
-ministro da Saúde Luiz Hen-
rique Mandetta, contra a Pre-
vent. A VTCLog é responsável 
por fazer a logística com con-
tratos e transportar insumos 
para o Ministério da Saúde.

O ex-presidente Lula via-
jará na próxima semana para 
Brasília, onde se encontrará 
com alguns dos líderes do 
MDB. A reunião foi a pedido 
do próprio petista e deve acon-
tecer durante um jantar na 
residência do ex-presidente 
do Senado Eunício Oliveira 
(MDB-CE). As informações 
são do Congresso em Foco. 

Outros nomes de peso dentro 
do partido também foram con-
vidados para o encontro, como 
o ex-presidente José Sarney, 
o senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) e os ex-senadores 
Edison Lobão (MDB-MA) 
e Romero Jucá (MDB-RR).

Além deles, o governador 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha, aliado do presidente 
Jair Bolsonaro, também deve 
ser chamado e confirmou o 
interesse em participar do 
encontro, afirmando que um 
jantar com o ex-presidente 
“não é uma idéia ruim”.
Segundo Eunício Oliveira, a 
reunião não tem uma agenda 
definida. “Não dá para dizer 
que em um jantar na casa 
de político com um ex-pre-
sidente da República nós 
vamos apenas bater papo.
Mas não temos uma agenda 
política determinada”, afirmou 
o ex-senador. 

Boulos, pré-candidato do PSOL 
ao governo de São Paulo. 

No fin de 2020, mais de me-
tade dos brasileiros (116,8 mi-

lhões) já convivia com algum 
nível de insegurança alimentar, 
segundo pesquisa realizada pela 
Penssan (Rede Brasileira de 

Nilson Figueiredo/OEMS

ladores da fusão pretendem 
liberar seus filiados para 
apoiarem outros candidatos, 
como a reeleição do presi-
dente Jair Bolsonaro.

Apesar de não estar na 
base do governo, hoje o DEM 
tem entre seus quadros os 
ministros Onyx Lorenzoni 
(Trabalho e Previdência) e 
Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento). 
Ambos votaram pela fusão na 
reunião da executiva.

Pesquisa em Soberania e Segu-
rança Alimentar e Nutricional). 

Pesquisa do PoderData, do 
site Poder 360, mostra que 36% 
dos brasileiros dizem ter pas-
sado fome ou comido menos 
durante a pandemia. O per-
centual de pessoas que deixou 
de comer, conforme o levanta-
mento, equivale a 14,9 milhões 
de pessoas, considerando a 
população brasileira estimada 
pelo IBGE. “É por isso que o 
MTST está fazendo essa ma-
nifestação, que dá sequência 
ao ato que o movimento já 
havia feito na Bolsa de Va-
lores. A família Bolsonaro não 
pode ficar assistindo impune o 
povo morrer de fome enquanto 
se esconde em suas man-
sões. Nós não vamos parar.”

Reginaldo Lopes (PT-MG), deputado federal, sobre o depoimento do 
dono da Havan nessa quarta-feira (29) na CPI da COVID

Luciano Hang se comporta como 
garoto bagunceiro de escola, quando 
tem coisas importantes para explicar

Querido
A primeira reunião presencial do conselho de 

secretários estaduais de Saúde desde o início da 
pandemia foi marcada pelos aplausos dos gestores ao 
secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo 
Cruz, evidenciando a insatisfação existente com Marcelo 
Queiroga. O ministro não participou porque está afastado 
se tratando da COVID-19 contraída nos EUA. A relação 
entre estados e a pasta foi marcada por conflitos. O 
encontro dessa quarta (29) foi ponto fora da curva.

É assim
 Um dos principais momentos da reunião foi o anúncio 

por Cruz da liberação de R$ 350 milhões a estados para 
execução de cirurgias eletivas. O dinheiro estava travado 
há cinco meses e o secretário ajudou a resolver a situação, 
segundo relato dos gestores.

... que se faz 
Ao fim da reunião, os secretários elogiavam a postura 

de Cruz e falavam entusiasmados sobre a possibilidade 
de ele permanecer como interino. Alguns brincavam que o 
ministro poderia arrumar viagens fora do Brasil para ficar 
longe da pasta.

Voa 
 Mensagens apreendidas pela PF apontam que o lobista 

Marconny Albernaz de Faria, suspeito de ter ligação com a 
Precisa Medicamentos, também agiu em processo relativo 
à Voetur, de outro grupo empresarial na mira da CPI da 
Covid. As conversas sugerem a atuação em um contrato 
com a Caixa, de 2010, para armazenagem e distribuição de 
volantes e bilhetes de loteria.

Paga eu 
Marconny teria tentando selar um acordo na disputa 

entre o banco e a empresa em um processo na Justiça do 
DF. A empresa atrasou as entregas e os bilhetes tiveram 
que ser devolvidos, por isso, a Caixa tem cobrado, em 
valores da época, R$ 650 mil de indenização.

Comigo não 
 Marconny não foi localizado para comentar as 

mensagens. Em nota, a Voetur diz que não tem relação 
com o lobista e que “desconhece qualquer atuação dele em 
nome da empresa junto a Caixa”.

Não pode 
 Integrantes do MBL pediram à Justiça que a 

Assembleia Legislativa de São Paulo interrompa o 
pagamentos a servidores, a título de indenização, acima 
do teto do funcionalismo estadual, que é de R$ 25,3 mil. Os 
repasses, por exemplo, são de licenças-prêmio não gozadas 
e, neles, não incidem descontos fiscais e tributários. O 
pagamentos violariam posição do STF.

Afago 
 Ao receber 40 prefeitos nessa quarta (29), o governador 

de São Paulo João Doria (PSDB) e o vice Rodrigo Garcia 
concluíram uma série de encontros com os chefes 
municipais de todas as 645 cidades do estado. Foram 18 
reuniões no total para discutir políticas públicas nas áreas 
de saúde, infraestrutura e educação.

Juntos
Doria tenta se cacifar para a disputa presidencial 

enquanto Garcia busca apoio para tentar o comando do 
Palácio dos Bandeirantes em 2022.

Coisa pouca 
 Em meio à coleta de assinaturas na Assembleia 

Legislativa para uma CPI sobre gastos de publicidade 
de João Doria (PSDB), o governo paulista afirmou 
nessa quarta (29) que o orçamento da Secretaria de 
Comunicação para 2021 é de R$ 38% abaixo da média dos 
últimos dez anos.

Aqui não 
“O deputado bolsonarista Danilo Balas [PSL], 

negacionista e entusiasta da cloroquina, demonstra 
desconhecimento pelas contas públicas”, disse o governo 
em nota sobre o autor do pedido de CPI.

Casa 
Após se filiar ao PSDB, o vice-governador do Rio 

Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, se coloca como 
o candidato para o comando do governo estadual em 
2022 e defende o Eduardo Leite como único político com 
potencial para ser 3ª via.

... nova
 “Acredito ter legitimidade para dar seguimento a 

esse projeto uma vez que o Eduardo não é candidato à 
reeleição. Sou um soldado do PSDB, não posso exigir, mas 
meu nome está à disposição”, disse ao Painel.
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COVID-19 Fiscalização

Opera MS 

Expectativa é de que sejam realizados mais de 
70 mil procedimentos nos próximos 13 meses

MS é o 5º mais atrasado na 
aplicação da segunda dose

No segundo dia de operações na Capital, 
outra empresa de consórcio é interditada

Com mais de 30 
hospitais credenciados, 
nova Caravana da 
Saúde já deve começar 
até o fim deste mês 

Clayton Neves 

Apesar de se manter in-
victo como o que mais va-
cinou a população contra 
a COVID-19, Mato Grosso 
do Sul enfrenta dificuldade 
para manter o desempenho 
quando o assunto é a apli-
cação da segunda dose 
da vacina, a chamada D2. 
Conforme levantamento 
divulgado pela Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz), 
o Estado ocupa a quinta 
posição no ranking dos mais 
atrasados para completar o 
ciclo vacinal dos moradores.

Segundo o estudo, até o 
dia 15 de setembro, data 
da última coleta de dados, 
101.419 sul-mato-gros-
senses já haviam excedido 
o prazo determinado para 
tomar a segunda dose das 
três vacinas aplicadas no 
Estado, o que representa 
14% do atraso identificado 
em todo o país. Atrás, estão 
apenas Ceará (33%), Bahia 
(18,8%), Rio de Janeiro 
(16,5%) e Sergipe (15,7%). 
Para AstraZeneca e Pfizer 
foram considerados 84 dias 
de intervalo e para Coro-
naVac, 28 dias. 

Entre os municípios, 
três se destacam negativa-
mente e estão na bandeira 
laranja. Camapuã aparece 
com o pior desempenho e 
soma percentual de 59,4% 
de atraso na D2. Na cidade 
com pouco mais de 13 mil 
habitantes, 2.032 não apare-
ceram para a segunda dose. 

Em seguida, Japorã com 
51,3% de atraso e 588 pes-
soas com revacinação em 
aberto, e Sete Quedas, com 
43% e 1.195 moradores com 
a imunização comprome-
tida. Campo Grande apa-
rece em faixa azul. Dos 
211.020, que já tomaram 
a primeira dose, 21.381 já 
passaram da data recomen-
dada para a segunda, o que 
representa total de 10%.

Em nota, a Fiocruz 
pontuou os riscos que os 
atrasos representam e lem-
brou que apenas a vacina da 
Janssen é aplicada em dose 
única. “O atraso da segunda 
dose pode comprometer se-
riamente a efetividade das 
vacinas no país, por isso é 
de extrema importância re-
alizar este monitoramento 
para promover ações que 
atuem de forma assertiva 
na resolução do problema. 
A proteção contra COVID-19 
só é adequada após a vaci-
nação completa, com duas 
doses”, alertou a fundação. 

Das 101 mil pessoas que 
não receberam a D2 dentro 
do prazo, a maioria foi va-
cinada com o imunizante da 
AstraZeneca, um total de 
56.634. Em seguida, 42.003 
vacinados com a CoronaVac 
e 2.782 com a Pfizer que, 
segundo a Fiocruz, co-
meçou a ser aplicada mais 
recentemente comparada 
com as outras vacinas, 
por isso tem poucos casos 
possíveis de atraso de 
segunda dose.

Mariana Ostemberg 

Os 34 hospitais de Mato 
Grosso do Sul que foram cre-
denciados para o novo for-
mato da Caravana da Saúde, 
o programa Opera MS, já se 
organizam para começar os 
procedimentos ainda este mês. 
Conforme a publicação do DOE 
(Diário Oficial do Estado), de 
ontem (30), mais de 70 mil ci-
rurgias devem ser realizadas 
durante os 13 meses de ação. 

De acordo com o titular da 
SES (Secretaria de Estado de 
Saúde), Geraldo Resende, o 
Opera MS está sendo consoli-
dado, vai ser apresentado ao 
governador Reinaldo Azam-
buja e deve ser lançado nos 
próximos dias, junto com o 
programa Examina MS, que 
prevê realizar mais de 65 tipos 
de exame de média e alta com-
plexidades. 

A diretora-geral de Atenção 
à Saúde, Angélica Congro, 
afirmou que ainda não foi defi-
nida uma data específica para 
o início dos procedimentos 
cirúrgicos e que nem todos 
vão ser realizados de forma 
simultânea, como eram feitos 
na Caravana da Saúde. “Vão 
ter vários locais operando em 

dias diferentes, porque esse 
programa vai até outubro do 
ano que vem, não é curto. 
Mas, também terão cirurgias 
simultâneas em vários dias 
e diversos locais do Estado”, 
explicou. 

Na publicação do DOE 
foram listados os 34 hospitais 
credenciados para participar 
do Opera MS que devem re-
alizar vários procedimentos, 
como cirurgias ortopédicas, 
gerais, oftalmológicas e gi-
necológicas. De acordo com 
Congro, o credenciamento 
para novas unidades pode ser 
aberto novamente durante o 
decorrer da ação. “Daqui a 60 
dias vamos reavaliar como foi 
o desenvolvimento e podemos 
abrir para novas adesões”, 
explicou. 

Segundo o texto, o pro-
grama deve custar 60 milhões 
para os cofres públicos. A 
expectativa é de que sejam 
realizadas 5.422 cirurgias por 
mês, totalizando 70.009 em 13 
meses. 

Hospital Regional
O HRMS (Hospital Re-

gional de Mato Grosso do Sul) 
está entre as 34 unidades do 
Estado credenciadas para 

participar do Opera MS. No 
local, devem ser realizados 
713 procedimentos cirúrgicos, 
isso porque os administrados 
preferiram não “ousar” ao se 
comprometer com um número 
maior de cirurgias, já que a 
instituição é referência para o 
tratamento da COVID-19. 

“A retomada dentro do HR 
está sendo diferente de outras 
instituições. Nosso hospital 
inteiro estava destinado a 
COVID-19 e ainda mantemos 
UTIs (Unidades de Terapia In-
tensiva) e enfermarias COVID, 
que prevemos que ainda te-
remos que manter por mais 
algum tempo. Para a virada 
do hospital de COVID para 
não COVID tem nos exigido 
muito empenho e inúmeros 
processos de trabalho estão 
sendo recuperados para que 
isso aconteça. Não podemos 
ousar mais, por conta da 
responsabilidade que ainda 
temos com essas questões”, 
esclareceu a diretora-geral do 
HRMS, Marielle Alves Corrêa 
Esgalha. 

A unidade já se organiza 
para as cirurgias que devem 
começar assim que forem for-
malizados termos aditivos aos 
contratos do hospital com a 

Michelly Perez 

Mais uma empresa que atua 
no ramo de venda de consór-
cios foi interditada na manhã 
dessa quarta-feira (29), du-
rante ação conjunta do Creci-
-MS (Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis 14ª Re-
gião), da Decon-MS (Delegacia 
Especializada de Repressão 
aos Crimes Contra as Relações 
de Consumo) e da Procon-MS 
(Superintendência de Proteção 
e Defesa do Consumidor).

A ação teve como objetivo 
coibir e apurar irregularidades 
cometidas pelas empresas. O 
setor de fiscalização do Creci-
-MS constatou uma prática 
comum neste segmento que, 
além de propaganda enga-
nosa, pode caracterizar exer-
cício ilegal da profissão de 
corretores de imóveis. Foram 
duas empresas fiscalizadas. 
O Creci-MS autuou oito pes-
soas que estavam cometendo 
irregularidades. Uma das 
empresas foi interditada pela 
Procon-MS por falta de do-
cumentação necessária para 
operar no ramo de consórcio.  

Na empresa interditada na 
manhã dessa quarta-feira (29), 
um senhor de mais de 50 anos 
chegou durante a operação 
ao escritório para firmar con-
trato. Ele estava com R$ 11 mil 
para dar de entrada, pois teve 
a promessa de que até dia 16 
de outubro seria liberado um 
crédito de R$ 320 mil para a 
compra de um caminhão. Só 

SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) e a Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde). Os 
procedimentos realizados no 
HRMS serão dentro das espe-
cialidades de cirurgia- geral, 
urologia, ginecologia, cirurgia 
plástica, otorrinolaringologia, 
vascular e proctologia.

A intenção do hospital é 
de preparar leitos específicos 
para os pacientes dessas ci-
rurgias eletivas. “As equipes 
envolvidas são as mesmas que 
já compõem os serviços das 
respectivas especialidades, 
tentaremos organizar leitos 
específicos para os procedi-
mentos eletivos, assim que con-
seguirmos regredir um pouco 
mais nos leitos COVID-19 que 
ainda estão ativos no hospital. 
Quanto aos insumos, a maioria 
dos procedimentos que serão 

realizados pelo HR não requer 
insumos muito diferentes dos 
que já são utilizados, porém 
precisaremos de algumas com-
pras a mais para que alcan-
cemos o que foi proposto”, 
ressaltou Esgalha. 

A unidade pretende realizar 
todos os 713 procedimentos 
dentro de um ano e, assim, 
contribuir para desafogar a 
fila de pessoas que aguardam 
por cirurgias eletivas, que au-
mentou durante a pandemia. 
“O programa, muito importante 
em nossa visão, vem em um 
momento bem delicado para 
a saúde de um modo geral. 
A pandemia estagnou pratica-
mente todos os procedimentos 
cirúrgicos eletivos no Estado 
e país todo. É a forma que 
temos de tentar compensar as 
longas filas de pacientes que se 

formaram aguardando suas ci-
rurgias. A expectativa é de que 
o projeto seja o ponta pé inicial 
para a retomada não só do 
HRMS, mas de toda rede de as-
sistência do Estado”, finalizou. 

Outros hospitais
Em Campo Grande, além do 

HRMS (Hospital Regional de 
Mato Grosso do Sul), outros 
três estão credenciados para o 
programa Opera MS. A Mater-
nidade Cândido Mariano deve 
realizar 6.292 cirurgias, ao 
passo que o Hospital São Ju-
lião está com previsão de fazer 
3.159 e o Hospital do Pênfigo, 
3.159. Já em todo o Estado, o 
hospital com o maior número 
de procedimentos cirúrgicos é 
o Abranastácio, no município 
de Anastácio, onde devem ser 
realizadas 6.760 cirurgias.

Trabalho conjunto 
possibilitou a autuação 
de empresas com 
serviços irregulares

Divulgação

após contato com os policiais 
da Decon-MS, o senhor en-
tendeu do que se tratava. Na 
verdade, ele contrataria um 
consórcio com uma taxa de 
adesão de R$ 11 mil e só con-
seguiria o valor para compra 
do automóvel que usaria para 
trabalho após conseguir re-
tirar com um lance ou por meio 
do sorteio. 

A primeira empresa inter-
ditada se trata da Inter Prime 
Soluções Financeiras, que não 
possuía autorização do Banco 
Central para a prestação de 
serviços de corretagem de 
consórcios e empréstimos. O 
estabelecimento também não 
disponibilizava o Código de De-
fesa do Consumidor, tampouco 
placa indicando o código.

Já a segunda foi a Mundial 

Representantes de Consór-
cios, que não tinha alvará de 
localização e funcionamento 
exposto. A empresa prestava 
serviços de vendas de consór-
cios usando o nome da em-
presa Multimarcas Adminis-
tradora de Consórcios Ltda., 
mas não apresentou contrato 
de autorização de interme-
diação da Multimarcas, nem a 
autorização do Banco Central 
para venda de consórcios. As 
atividades das duas empresas 
foram suspensas até que todas 
as irregularidades sejam sa-
nadas. 

Investigação
O trabalho de investiga-

tivo do departamento de fis-
calização do Creci-MS levou 
denúncias aos demais órgãos 

sobre irregularidades come-
tidas por empresas de con-
sórcio em Campo Grande. 

Vendedores de consórcios 
se utilizam de propaganda 
enganosa e que pode caracte-
rizar exercício ilegal da pro-
fissão de corretores de imó-
veis. Na prática, eles utilizam 
imagens de imóveis à venda na 
internet e fazem anúncios ofe-
recendo parcelas acessíveis, 
sem burocracia e sem con-
sulta aos órgãos de proteção 
ao crédito SPC e Serasa. Os 
consumidores acreditam que 
estão comprando o imóvel do 
anúncio, mas só depois vão 
saber que compraram um con-
sórcio e que terão de esperar 
o sorteio ou dar um lance para 
retirar uma carta de crédito. 
(Com assessoria)

Hospital Regional 
já começou os 
preparativos para a 
realização de cirurgias
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Doações

Cartórios

Capital

A expectativa é de que Campo Grande tenha 50% 
dos bairros atendidos com a nova liberação

Hemosul alcança estoque 
estratégico de sangue

Registro de união estável 
sofre recuo em 2021 em MS

Governo investe R$ 
11 milhões em Rio 
Brilhante

Praças são 
revitalizadas em 
Campo Grande 

Começa hoje 
campanha de 
multivacinação 

PMMS retoma 
aulas de 
equoterapia 

O governador Reinaldo 
Azambuja entregou e 
vistoriou, na quarta (29), 
obras que ultrapassam R$ 
11,7 milhões no município 
de Rio Brilhante. São 
investimentos em 
setores importantes 
como infraestrutura, 
saneamento básico 
e segurança pública, 
que visam melhorar a 
qualidade de vida da 
população. O governador 
ainda visitou as obras 
de ampliação da ETE 
(Estação de Tratamento 
de Esgoto) do município, 
que tem um investimento 
de R$ 3,8 milhões, assim 
como da rede coletora de 
esgoto, com o aporte de 
R$ 3,29 milhões. (MP com 
assessoria)

A Prefeitura de Campo 
Grande está revitalizando 
praças públicas. No Jardim 
Noroeste, a previsão 
é de que em 60 dias 
esteja pronta a Praça de 
Esporte, Lazer e Cultura. 
Na Avenida Noroeste, 
está em andamento a 
revitalização da Orla 
Morena, com implantação 
do piso tátil, como 
parte das adequações 
de acessibilidade. A 
expectativa é da conclusão 
em até 60 dias. Nesta 
semana, na Orla Morena, 
serão trocados os 
brinquedos do playground. 
Também está em 
andamento a revitalização 
da Praça do Guanandi 
com obras no calçamento, 
quadra de vôlei de areia e 
paisagismo. (MP)

A campanha de 
multivacinação para 
crianças e adolescentes 
até 15 anos de idade para 
atualização da caderneta 
vacinal inicia nesta 
sexta-feira (1º). Assim 
como em anos anteriores, 
a campanha acontece 
durante todo o mês de 
outubro e, desta vez, terá 
o “dia D” no sábado (16). 
Pais e responsáveis por 
essas crianças poderão 
levá-las a qualquer uma 
das unidades de saúde 
do município. Com 
duas campanhas em 
andamento, as doses da 
campanha desta semana 
estão disponíveis em todas 
as unidades de saúde do 
município, no período 
matutino. (MP)

O Centro de 
Equoterapia da Polícia 
Militar de Mato Grosso 
do Sul voltou a atender 
em sua capacidade 
máxima na Capital e 
também nos municípios 
de Aquidauana, Corumbá, 
Dourados, Nova Andradina 
e Sidrolândia por meio 
da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais). Mantendo 
todos os equipamentos de 
proteção contra a COVID, 
a terapia é gratuita para 
pessoas com indicação 
médica e quadros 
clínicos específicos como: 
genéticos, neurológicos, 
entre outros. (MP)

Rafaela Alves 

O Hemosul está pela pri-
meira vez desde o começo da 
pandemia, em março do ano 
passado, com o estoque estra-
tégico de todos os tipos sanguí-
neos. Segundo o hemocentro, a 
conquista se deu após o último 
pedido de doações, quando 
o estoque de O+ zerou. Com 
isso a população atendeu a 
solicitação e por dia, durante 
quatro dias, aproximadamente 
300 pessoas foram até o local 
doar sangue, totalizando a 
doação de mais de mil bolsas. 

Além disso, o Hemosul 
também recebeu a doação de 
217 bolsas do Estado do Ceará. 
Do total, foram doadas 143 de 
A+, 22 de A-, 50 de B+ e duas 
de B-. Entretanto, mesmo não 
estando em situação crítica e 
com nenhum tipo sanguíneo 
com estoque baixo ou zerado, 
o Hemosul Coordenador abrirá 
das 7h às 17h nesse sábado (2), 
primeiro do mês de outubro. 

“Todas as tipagens são im-
portantes, então se você está 
saudável, pesa a partir de 55 
kg, tem entre 16 e 69 anos 
(menores precisam estar 
acompanhados do respon-

sável legal) e pode vir doar, 
nós estamos precisando de 
vocês”, chamou a coordena-
dora-geral da Rede Hemosul, 
Marli Vavas.

O local vem realizando esta 
ação de abrir todos os pri-
meiros e terceiros sábados de 
cada mês, justamente, para 
ajudar a repor o estoque es-
tratégico. Inclusive, apesar do 
estoque estratégico de todos 
os tipos sanguíneos, o órgão 
assegurou que continua preci-
sando de bolsas de plaquetas. 
Até porque os estoques têm 
sofrido grandes quedas e não 
estão conseguindo se manter 
dentro dos limites seguros, em 
razão da queda nas doações. 

Outra questão que também 
tem influenciado são os prazos 
de espera para doação após a 
vacinação contra a COVID-19. 
Os doadores precisam esperar 
48 horas caso seja imunizado 
com a CoronaVac e sete dias se 
for com a AstraZeneca, Pfizer 
ou Janssen. 

O hemocentro coletou cinco 
mil bolsas a menos se compa-
radas as doações de 2019 com 
as do ano passado, o que cor-
responde a 10% das doações 
de um mês inteiro. 

Uma das formas de prova 
plena de relacionamento é a 
declaração de união estável 
com o companheiro, indepen-
dentemente do sexo. Em Mato 
Grosso do Sul, o ato, realizado 
diretamente em Cartórios de 
Notas, ou por meio da plata-
forma eletrônica www.e-no-
tariado.org.br, teve queda de 
3,2% na comparação entre os 
oito primeiros meses de 2021 
com o mesmo período do ano 
passado.

Segundo os dados levan-
tados pelo CNB/CF (Colégio 
Notarial do Brasil – Con-
selho Federal), a escritura 
de união estável contabilizou 
até agosto deste ano um total 
de 2.019 atos praticados, ao 
passo que no mesmo período 
de 2020 foram 2.086 decla-
rações. 

A união estável possui 
diversas finalidades, como 
a de comprovar a existência 
da relação e fixar a sua 
data de início, estabelecer o 
regime de bens aplicável ao 
relacionamento, regularizar 
questões patrimoniais e ga-
rantir direitos perante ór-
gãos para fins de concessão 
de benefícios. 

O presidente da Anoreg-
-MS (Associação dos No-
tários e Registradores deo 
Mato Grosso do Sul) explicou 
que a escritura de união 

estável é um documento de 
extrema importância. “A do-
cumentação permite desde 
a inclusão do parceiro em 
plano de saúde, até a ga-
rantia de seguro de vida, 
pensão por morte e herança”, 
assegurou.

Inclusive, o INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial) divulgou que mais de 1,8 
milhão de pessoas em todo o 
Brasil aguardam em fila de 
espera para a concessão de 
benefícios. 

Conforme o instituto, 25% 
dos casos estão travados 
por falta de documentação 
adequada, entre elas as que 
comprovem o direito do(a) 
companheiro(a) e dos depen-
dentes à pensão, problema 
que poderia ser sanado por 
meio da escritura pública de 
união estável.

O valor da escritura 
de união estável em Mato 
Grosso do Sul é de R$ 186,85. 
Para realizar o ato de forma 
on-line, basta entrar em con-
tato com um dos cartórios 
de notas credenciados na 
plataforma www.e-notariado.
org.br e agendar a videocon-
ferência. Para a assinar a 
escritura de forma virtual é 
necessário o uso de um cer-
tificado digital, que também 
pode ser emitido de forma re-
mota pelo tabelionato. (RA)

Pela primeira vez desde 
o começo da pandemia, 
Hemosul alcançou meta 
de estoque de sangue

Valentin Manieri

Com números menores 
que no ano anterior, MS 
ocupa a quarta posição 
do ranking nacional

Soltura dos mosquitos é 
método complementar, 
mas limpeza de terrenos 
precisa ser mantida

Valentin Manieri

Terceira fase do Projeto 
Wolbachia está prevista 
para o fim de outubro 

Isabela Assoni

A terceira fase do Pro-
jeto Wolbachia, aliado no 
combate às arboviroses 
causadas pelo mosquito 
Aedes aegypti, está pre-
vista para acontecer no fim 
do mês de outubro com du-
ração de seis meses. A libe-
ração contempla outros 15 
bairros da Capital, sendo 
eles Carandá Bosque, Car-
lota, Chácara Cachoeira, 
Dr. Albuquerque, Estrela 
Dalva, Jardim Paulista, 
Maria Aparecida Pedros-
sian, Noroeste, Rita Vieira, 
São Lourenço, Tiradentes, 
TV Morena, Universitário, 
Jardim Veraneio e Vilas 
Boas.

O projeto acontece em 
parceria do Ministério 
da Saúde com a Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz), 
sendo executado pelo go-
verno do Estado e pela 
prefeitura. O gestor de 
implementação do método 
em Campo Grande, An-
tônio Brandão, conta que 
o projeto foi dividido em 
seis fases e que, ao fim da 
terceira, a Capital terá 50% 
dos bairros atendidos.

“O projeto consiste na 
liberação de mosquitos 
Aedes aegypti com a bac-
téria Wolbachia dentro 
de suas células no campo 
para que eles cruzem com 
a população selvagem de 
Aedes da região e os fi-
lhotes já nasçam com essa 
bactéria. E quando o mos-
quito tem essa bactéria, 
não consegue se proliferar 
dentro dele doenças como 
dengue, zika, chikungunya 
e febre amarela urbana. 
Então a gente consegue 
falar que esses mosquitos 
estão protegidos e, conse-
quentemente, a população 
está protegida contra 
esses vírus.”

Brandão explica que, 
antes de qualquer libe-
ração, é realizada uma 
pesquisa de campo pelos 
agentes da prefeitura 
junto à população, para 
perguntar se conhecem, en-
tendem e permitem a apli-
cação do método. 

“A gente só faz a libe-
ração quando ocorre a 
aceitação da população. 
Até agora, nas duas pri-
meiras fases, a aceitação 
foi acima de 90% e é o 
mesmo que a gente es-
pera para a terceira fase. 
Porque o nosso trabalho 
de engajamento é reali-
zado nas escolas, nas uni-
dades de saúde, com lide-
ranças locais para passar 

a informação pra população. 
O engajamento comunitário 
é um pilar para o projeto, 
porque a população precisa 
saber o que está acontecendo 
no seu território.”

Aedes aegypti 
Até o momento, foram no-

tificados 11.293 casos pro-
váveis da dengue em Mato 
Grosso do Sul. O Estado 
segue ocupando o quarto 
lugar no ranking nacional 
em relação às 27 unidades da 
Federação, com incidência de 
402,8. Quanto mais alta é a 
posição, maior é a incidência. 

Aparecida do Taboado, 
Antônio João e Figueirão li-
deram os municípios com 
maior incidência de dengue. 
Campo Grande ocupa o se-
xagésimo quinto lugar do 
ranking, com 436 casos pro-
váveis e taxa de incidência 
em 48,1, o que caracteriza 
menos de 100 casos para 
100 mil habitantes. No total, 
foram 377 casos confirmados 
na Capital, com duas mortes. 

Os dados apresentados no 
último boletim epidemioló-
gico para chikungunha, no 
dia 1º de setembro, apontam 
120 casos prováveis em 2021, 
com incidência de 4,3. As ci-
dades que lideram o ranking 
são Nioaque, Chapadão do 
Sul e Brasilândia. A zika 
somou 77 casos prováveis 
neste ano e apresenta inci-
dência de 2,7 no Estado. Cha-
padão do Sul, Bataguassu e 
Antônio João são as três ci-
dades com maior incidência. 

Projeto Wolbachia 
O projeto consiste na im-

plementação da bactéria Wol-
bachia no mosquito Aedes 
argypti. Quando o mosquito 
apresenta a bactéria, impede 
que o vírus de dengue, zika, 
chikungunha e febre amarela 
se desenvolvam, contribuindo 
para a redução da doença. 
O controle acontece sem que 
haja modificação genética no 
mosquito ou na bactéria. 

A liberação do mosquito 
com a bactéria acontece para 
que se reproduzam com os 
Aedes aegypti locais e gerem 
uma nova população desses 
mosquitos. Com o tempo, a re-
produção dos mosquitos com 
Wolbachia aumenta e cria uma 
nova geração, até que esta 
permaneça alta sem a neces-
sidade de novas liberações. 

Antônio Brandão informa 
que o projeto está previsto 
para acontecer até o fim 
de 2023 para atender toda 
Campo Grande. “Então vai 
ser o primeiro município do 
Brasil que terá toda a sua 
extensão coberta pelos Wol-
bachia e com isso a gente 
espera proteger a população 
e diminuir a problemática da 
dengue que há tanto tempo 
tem assolado o a Capital.”

Os resultados preliminares 
divulgados pela Fiocruz 
apontam redução de cerca 
de 70% dos casos de dengue, 
60% de chikungunya e 40% 
de zika nas áreas onde houve 
a intervenção entomológica. 
Com base nas diversas expe-
riências de sucesso, o método 
entrou em expansão nacional 
em 2019. Além de Campo 
Grande, as outras cidades 
contempladas foram Rio de 
Janeiro, Petrolina (PE) e Belo 
Horizonte (MG). 

“É sempre importante lem-
brar que esse é um método 
complementar. Então todas 
as ações de combate ao mos-
quito precisam continuar 
acontecendo, tanto o fumacê 
quanto a visita domiciliar, os 
agentes e a população têm 
de fazer a sua parte. Não 
deixar água parada, tampar 
sua caixa-d’água, colocar 
areia nos vasinhos de planta, 
usar repelente. O método visa 
fazer a substituição dos mos-
quitos que transmitem o vírus, 
criando uma geração que não 
apresente risco para a popu-
lação, mas só vamos conse-
guir acabar com os mosquitos 
mesmo se cada um cuidar da 
sua casa”, reforça Brandão.

Valentin Manieri
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Estado teve 
uma das 
melhores taxas 
de crescimento 
do Brasil

MS é o 6º mais competitivo do país Estado arrecadou mais de 
R$ 10 bilhões de impostos 
e taxas somente neste ano

Felipe Ribeiro

Mato Grosso do Sul figura em 
6º lugar entre os estados mais 
competitivos do país, segundo 
o ranking de competitividade, 
divulgado ontem (30) pelo CLP 
(Centro de Liderança Pública). 
O desempenho deste ano repete 
o registrado em 2020 e sinaliza 
estabilidade da unidade federa-
tiva em atuar na promoção de 
melhorias para a gestão pública 
e o desenvolvimento econômico.

Além do resultado em âm-
bito nacional, o levantamento 
revela que o Estado permanece 
na mesma colocação regional 
entre as unidades federativas 
do Centro-Oeste, em 2º lugar. 
Entre os potenciais locais, se so-
bressaem segurança pública, in-
fraestrutura e sustentabilidade 
social. No pilar de potencial de 
mercado, em que um dos pontos 
obteve destaque, MS aparece 
como o 4º estado do país com 
a melhor taxa de crescimento.

Nesse quesito, a pontuação 
atingiu 64,5 de uma escala que 
pode chegar até 100. A taxa 
de crescimento é um nivelador 
sobre a evolução positiva do 
PIB (Produto Interno Bruto) 
real anual de um estado. O 
indicador tem como um dos 
fatores impulsionadores a pro-
teção à vulnerabilidade social, 

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul arre-
cadou neste ano mais de R$ 10 
bilhões em impostos e taxas.  
Já as receitas correntes do 
Estado superaram os R$ 11 
bilhões neste ano. Somente 
no bimestre de julho e agosto, 
o volume ficou em R$ 2,9 
bilhões. Os dados constam 
no balanço orçamentário da 
Sefaz-MS (Secretaria de Es-
tado de Fazenda) publicado no 
Diário Oficial do Estado dessa 
quinta-feira (30).

O ICMS (Imposto sobe 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços) foi o grande respon-
sável pelo avanço na arreca-
dação, gerando somente em 
agosto R$ 1,2 bilhão. 

As despesas empenhadas 
superaram R$ 11 bilhões, ao 
passo que em julho e agosto o 
total ficou em R$ 2,4 bilhões. 
Já as despesas pagas pelo 
governo até o bimestre totali-
zaram R$ 9,1 bilhões.

Nos últimos 12 meses o 
gasto do governo estadual com 
a folha de mais de 70 mil ser-
vidores entre ativos e inativos 
superou os R$ 9 bilhões. Em 
julho deste ano, foram gastos 
R$ 748,4 milhões e, em agosto, 
R$ 752,7 milhões.

Do pessoal ativo no governo 
no último ano, o valor despen-
dido ficou em R$ 5,8 bilhões e 
inativo de R$ 3,2 bilhões.

Já em relação à dívida 
consolidada, o montante era 
de R$ 9,3 bilhões. Até o pri-
meiro quadrimestre deste 
ano, o valor da dívida supera 
R$ 9 bilhões e, no segundo 

quadrimestre, R$ 8,9 bilhões.

Agosto
Os cofres públicos de 

Mato Grosso do Sul tiveram a 
maior arrecadação do ano em 
agosto. Conforme os dados 
do Observatório Econômico, 
ligado ao Sindifiscal-MS (Sin-
dicato dos Fiscais Tributários 
Estaduais de Mato Grosso 
do Sul), o montante de R$ 
1,2 bilhão foi recolhido por 
meio do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços). No mesmo mês 
do ano passado o total reco-
lhido foi de R$ 817,23 milhões. 
“Esse incremento nominal foi 
de 41,66%”, explica o diretor 
do Observatório Econômico, 
Clauber Aguiar. O incremento 
nominal não leva em conta a 
inflação do período.

O maior percentual de in-
cremento nominal até agora 
foi em maio, 51,73%, no com-
parativo do mesmo mês de 
2020. “O aumento da arre-
cadação aponta sinais de 
melhora da economia. Se há 
aumento no recolhimento do 
ICMS, pode significar uma 
melhora”, analisa o diretor. 
Se levar em conta a inflação, 
o incremento real do ICMS 
é de 35,53% em agosto. No 
total, o Estado recolheu R$ 
8,35 bilhões. No acumulado 
de 2020, o total foi de R$ 
10,16 bilhões. 

O estudo do Sindifiscal 
apontou que o recolhimento 
do IPVA (Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores) teve um incremento 
negativo, de - 7,76%,

Governador Reinaldo 
Azambuja durante visita 
a obra do Aquário 
do Pantanal

Nilson Figueiredo

que movimenta a economia de 
mercado e reforça a quanti-
dade de trabalho.

“O ranking de competitivi-
dade é um fator de atratividade 
para novos investimentos no 
Estado. Mato Grosso do Sul 
permaneceu em 6º lugar e tem 
se mantido no top 10 dos es-
tados mais competitivos. Esse 
posicionamento tem favorecido 
a escolha de nosso Estado para 
a instalação de grandes empre-
endimentos, como os que temos 
recebido”, destacou Jaime Ver-
ruck, titular da Semagro (Se-
cretaria de Meio Ambiente, De-
senvolvimento Econômico, Pro-
dução e Agricultura Familiar).

Outro elemento balizador 
sobre a eficiência do Estado 
são os empreendimentos ino-
vadores. Desta vez, MS caiu 
no ranking em uma posição e 
foi para o 4º lugar nacional, 
com 90,9 pontos. Ainda pu-
xando os destaques, a produ-
tividade do trabalho ficou na 
4ª colocação, com 28,5 pontos 

na avaliação do CLP.

Desafios do Estado
O estudo da entidade aponta 

que Mato Grosso do Sul ainda 
possui diversos dilemas a serem 
enfrentados, como o desem-
penho ruim obtido no setor de 
inovação, que em relação a 2020 
saiu do 5º lugar e desceu para o 
13º. Os dados também alertam 
sobre a necessidade de maior 
atenção para a educação e para 
os aspectos de capital humano.

Em tamanho de mercado, 
a situação de MS ficou em 
desvantagem, em 15ª posição. 
Para o índice de crescimento 
potencial da força de trabalho, 
o Estado também manteve a 
mesma colocação do ano pas-
sado, em 13º lugar.

Investimento em pessoas
Segundo o Boletim de Fi-

nanças dos Entes Subnacio-
nais, publicado pelo Tesouro 
Nacional, MS foi considerado 
o estado que mais aplica seu 

aporte fiscal na população. De 
acordo com os dados do boletim, 
foram investidos mais de R$ 1 
bilhão no ano de 2020, o que re-
presenta um retorno financeiro 
público de R$ 353 por habitante.

Conforme divulgação do go-
verno estadual, somente nas 
áreas de saneamento básico 
e infraestrutura urbana foi 
destinada a mesma cifra bilio-
nária durante a gestão atual. O 
governo acrescenta ainda que 
mais de 24 mil moradias foram 
entregues nos 79 municípios de 
MS desde 2015.

Os resultados do Estado 
vão ao encontro da premissa 
defendida pelo governador 
Reinaldo Azambuja de que, 
desde o início da sua primeira 
gestão, defende que o Estado 
tem de gastar menos com o 
governo para fazer mais para 
as pessoas. “Uma gestão com-
petente tem que gastar menos 
com a estrutura pública para 
investir mais nas pessoas”, 
ressaltou o governador.
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ArquivoCrise hídrica IBGE-emprego

Vetorial

Ministro afirmou 
ontem que 
não haverá 
mudanças neste 
ano no país

Taxa de desemprego recua 
para 13,7% em julho no país

Usina de Ribas é retomada

Nicola Pamplona
Folhapress

Após semanas de pressão 
e novos estudos, o ministro 
de Minas e Energia, Bento Al-
buquerque, descartou nessa 
quinta-feira (30) a retomada 
do horário de verão, programa 
extinto em 2019 pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

“O horário de verão não se 
faz necessário no que diz res-
peito à economia de energia”, 
disse o ministro, em entrevista 
após inauguração de térmica 
em São João da Barra (RJ), 
a 320 quilômetros do Rio de 
Janeiro. “[O programa] não foi 
renovado em 2019 e permanece 
da forma como está.”

O governo vinha recebendo 
pressões de setores da eco-
nomia pela retomada do ho-
rário de verão como medida 
para aliviar a pressão sobre os 
reservatórios das hidrelétricas 
durante o pior período da crise 
hídrica, enquanto as chuvas de 
verão não chegam.

Setores como o de turismo, 
serviços e shoppings centers 

Fernanda Brigatti
Folhapress 

A taxa de desemprego no 
Brasil recuou para 13,7% no 
trimestre encerrado em julho, 
informou ontem (30) o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

A redução da taxa foi pos-
sível graças ao aumento no 
número de pessoas ocupadas, 
puxado principalmente pela 
informalidade, que chegou 
a 40,8% do total de traba-
lhadores com algum tipo de 
atividade. São 36,3 milhões 
de pessoas em trabalhos sem 
carteira e sem CNPJ.

Segundo a PNAD (Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) Contínua, houve 
melhora também no emprego 
formal. Pela primeira vez 
desde abril de 2020, quando 
a pandemia tinha acabado de 
começar, mais da metade da 
população em idade para tra-
balhar tem alguma ocupação.

Apesar da melhora, o Brasil 
ainda tem 14,1 milhões de pes-
soas em busca de algum tipo 
de trabalho. O país ainda não 
recuperou o nível de ocupação 
que tinha antes da pandemia.

No trimestre até julho, 89 
milhões de pessoas tinham 
trabalho, 7 milhões a mais do 
que há um ano, um aumento 
de 8,6%. “A população ocu-
pada segue inferior ao período 
pré-pandemia em cerca de 5 
milhões de pessoas”, afirma 
a analista do IBGE Adriana 
Beringuy.  No início do ano pas-
sado, no trimestre até janeiro 
de 2020, a população ocupada 
era de 94,1 milhões de pessoas, 
o pico da série histórica ini-
ciada em 2012. Na comparação 
com o trimestre até abril, 3,1 
milhões de trabalhadores con-
seguiram alguma ocupação, 
seja ela formal ou informal, 
um avanço percentual de 3,6%.

A vacinação, que já chegava 
a parte da população econo-
micamente ativa em julho, e 
a retomada de diversas ativi-
dades econômicas podem ter 
favorecido a melhora do nível 
de emprego, avalia a analista 
da pesquisa, Adriana Beringuy.

O resultado do trimestre até 
julho ficou um pouco melhor 
do que o esperado pelo mer-
cado. Analistas consultados 
pela agência Bloomberg pro-
jetavam taxa de 13,9% entre 
maio e julho. Segundo o IBGE, 

houve melhora ou estabilidade 
em quase todas as categorias 
de ocupação.

O emprego com carteira 
assinada teve o primeiro au-
mento desde janeiro de 2020. 
Na comparação com o tri-
mestre até abril, 1 milhão de 
pessoas conseguiram novos 
trabalhos registrados, um 
crescimento de 3,5%.

Na informalidade, o cresci-
mento foi de 6,2% na compa-
ração com o trimestre móvel 
anterior quando considerados 
todos os tipos de atividade sem 
registro, como conta-própria 
e empregador sem CNPJ, tra-
balhadores do setor privado e 
domésticos sem carteira e au-
xiliares. Em um ano, o total de 
informais cresceu 5,6 milhões.

Entre os empregados no 
setor privado sem carteira, o 
aumento foi de 6%. Na compa-
ração com o mesmo trimestre 
no ano anterior, o crescimento 
foi de 19%, o equivalente a 1,6 
milhão a mais de trabalha-
dores. O maior avanço na com-
paração anual veio do trabalho 
por conta própria, que cresceu 
17,6%, chegando a um novo re-
corde em toda a série histórica, 
segundo o IBGE.

Esse é o tipo de atividade 
que está garantindo alguma 
ocupação a 25,2 milhões de 
pessoas no Brasil. Na com-
paração com o trimestre 
móvel anterior, houve au-
mento de 4,7%, com 1 milhão 
de pessoas a mais.

Diferentemente do nível de 
ocupação, que teve recupe-
ração, mas ainda não com-
pensou as perdas do período 
mais agudo da pandemia, o 
trabalho por conta própria 
repôs as reduções do ano pas-
sado e superou o pré-crise.

“O trabalho por conta pró-
pria tem sido como as pessoas 
estão se inserindo mais rapi-
damente no mercado. É uma 
modalidade que já crescia em 
outros momentos de crise. É 
um dos primeiros a serem 
afetados e também dos pri-
meiros a reagir”, diz Adriana 
Beringuy, do IBGE.

Outro tipo de trabalho com 
recorde no trimestre foi o do-
méstico, que cresceu 7,7%, 
com um total de 5,3 milhões 
de trabalhadores nesse tipo 
de atividade. Em relação ao 
mesmo período em 2020, a 
alta foi de 16,1%, com 739 mil 
pessoas a mais.

veem também no programa uma 
maneira de melhorar os negó-
cios com uma hora a mais de 
claridade durante o dia.

Pesquisa Datafolha divul-
gada na semana passada mos-
trou que mais da metade dos 
brasileiros é a favor da volta 
do horário de verão: segundo o 
instituto, 55% apoiam a inicia-
tiva, que é rejeitada por 38%. Os 
demais são indiferentes ou não 
souberam responder.

Diante da crise hídrica, o 
governo chegou a pedir ao ONS 
(Operador Nacional do Sistema 
Elétrico) novos estudos sobre a 
eficácia do programa, que con-
cluiu que o retorno do programa 
não traria impactos no enfrenta-
mento da crise energética.

Os resultados do estudo são 
semelhantes àqueles que jus-
tificaram o fim do horário de 
verão: com a popularização dos 
aparelhos de ar-condicionado, o 
pico do consumo foi deslocado 
para o início da tarde, quando 
faz mais calor.

Por isso, não há mais grande 

economia em retardar o pôr 
do sol. Antes da mudança do 
perfil de consumo residencial, o 
pico ocorria no início da noite, 
quando empresas e indústrias 
ainda funcionavam e mais pes-
soas estavam em casa utili-
zando eletrodomésticos.

Em São João da Barra, o 
ministro de Minas e Energia 
participou de solenidade de 
inauguração da térmica GNA-1, 
a segunda maior do país, que 
iniciou as operações na semana 
passada após atrasos no cro-
nograma provocados pela pan-
demia e por problemas técnicos.

Com capacidade para gerar 
1.338 MW (megawatts), a usina 
foi celebrada como um reforço ao 
sistema elétrico neste momento 
de crise hídrica. Quatro dias 
após sua inauguração, porém, 
teve as operações paralisadas 
por dois dias após apresentar 
problemas em equipamento.

Segundo dados do ONS, a 
usina não tem entregado toda 
sua capacidade nos últimos 
dias. Na quarta (29), tinha uma 

capacidade disponível de 860 
MW e deixou de gerar por pouco 
mais de uma hora durante a 
noite. Na média do dia, sua ge-
ração ficou em 720 MW.

A GNA (Gás Natural Açu), 
sua operadora, anunciou 
ontem o início das obras da 
segunda usina do complexo, 
que terá 1,7 mil MW de capa-
cidade, tornando o Porto do 
Açu, no litoral norte do Rio, o 
maior complexo de geração de 
energia térmica do país.

O evento em São João da 
Barra foi usado pelo MME no 
esforço para apresentar feitos 
dos mil dias do governo Jair 
Bolsonaro. Dois vídeos com 
realizações do governo foram 
exibidos e o ministro usou seu 
discurso para apresentar um 
balanço de sua gestão.

O palco, que recebeu o go-
vernador do estado, Cláudio 
Castro (PL), deputados flumi-
nenses e autoridades do setor 
elétrico, estava decorado com 
o logotipo da campanha dos mil 
dias de governo.

Governo descarta retorno Governo descarta retorno 
do horário de verãodo horário de verão

Trabalho formal caiu 
durante a pandemia e 
hoje são mais de 14 
milhões sem emprego

Valeintin Manieri

Tarifa está mais cara 
diante da crise hídrica 
que reduziu a oferta de 
geração de energia  

Com geração de 180 em-
pregos, a Usina da Vetorial 
Siderurgia, em Ribas do Rio 
Pardo, retomou suas atividades 
na quarta-feira (29). As ati-
vidades estavam paralisadas 
desde 2014, em razão da re-
tração do mercado doméstico 
e internacional e da instabili-
dade econômica nacional. De 
acordo com Jaime Verruck, da 
Semagro (Secretaria de Meio 
Ambiente, Desenvolvimento 
Econômico, Produção e Agri-
cultura Familiar), o retorno da 
Vetorial está diretamente ligado 
aos incentivos fiscais conce-
didos pelo governo do Estado 
e demais ações ligadas à me-
lhoria do ambiente de negócios 
em Mato Grosso do Sul.

“Essa empresa ficou por 
mais de sete anos paralisada. 
Neste momento, por meio de 
investimentos e incentivos fis-
cais do governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul e também 

de toda a condição do mercado 
internacional de minério, essa 
siderúrgica volta a operar, ge-
rando mais de 180 empregos 
diretos. O minério é todo proces-
sado em Ribas do Rio Pardo e 
exportado”, afirmou o secretário 
Jaime Verruck. “Importante des-
tacar que o minério vem de 
Corumbá, ainda por meio rodo-
viário e isso demonstra o quanto 
a ferrovia é necessária”, acres-
centou o titular da Semagro.

A retomada das atividades na 
unidade da Vetorial Siderurgia 
em Ribas do Rio Pardo envolveu 
investimentos da ordem de R$ 
25 milhões, mobilizou cerca de 
120 profissionais ao longo de 
seis meses de recuperação e 
modernização das instalações e 
agora segue gerando empregos 
e renda na região. Com mais de 
50 anos de atuação nos negócios 
de mineração, o grupo foi por 
mais de 20 anos a principal fonte 
de  vagas na cidade. 

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,448 R$ 5,449              0,3869
Turismo R$ 5,45 R$ 5,61                 0,2323
Euro R$ 6,333 R$ 6,334              0,6675
Libra Esterlina R$ 7,361 R$ 7,363         1,11

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 307,27
IBOVESPA (SP): 110.979,10 −127,73 (0,11%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  298,80
@Vaca Gorda (rastreada) R$  275,00
Frango Congelado  R$      8,01 
Frango Resfriado  R$      8,24
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,30
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  162,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    83,00
*Atualizado: 30/09

Cotações

Poupança 

01/10         0,1159
02/10              0,1590
03/10              0,1590
04/10              0,1590
05/10              0,1590
06/10              0,1590
07/10             0,1590
08/10              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
01/10            0,5000
02/10            0,5000
03/10            0,5000
04/10            0,5000
05/10            0,5000
06/10            0,5000
07/10            0,5000
08/10            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 27° 39º

São Paulo                  15º           28º

Brasília 18º 31º

Rio de Janeiro 17º  29º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    26°   38°
Dourados      25°   36°
Corumbá                27°             40°
Maracaju                 25°             37°
Ponta Porã                24°              34°
Três Lagoas               25°   32°
Mundo Novo              26°   37°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde. À noite o 
tempo fi ca aberto.

Umidade relativa do ar
mín.: 16% máx.: 38%

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              

Outubro de 2021

Mega Sena

04  05  06  14  29  38

(N°2414)

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

Lotofácil (N°2336)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5670)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA       88                        7.403,95
TERNO                 6.598                         148,49
DUQUE              159.18                             3,38

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.900.000,00

(SORTEIO REALIZADO  29/09/2021)

1 0 3 6 3 9 4 3 5 2

(N°5671)Quina
33  36  38  40  76

1° Sorteio

2° Sorteio
02 10 13 15 18 49

04 07 14 17 36 49

(N°2280)Dupla Sena

 Rateio 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS
(N°513)

Mês da Sorte: Junho

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

Dia de Sorte

01  22  24  34  39  54  62

(N°1695)Timemania

PORT.DESPORTO /SPTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2335)(SORTEIO REALIZADO 29/09/2021)

Faixa de premiação

15 acertos    0     0,00
14 acertos   236              1.703,37
13 acertos 9289              25,00
12 acertos     114013          10,00
11 acertos     604972           5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.600.000,00

0 2  0 3  0 4  0 5  0 6
0 7  0 9  1 3  1 5  1 6
1 9  2 1  2 2  2 4  2 5
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Afastado Sul-Americana

Libertadores

Rogério Caboclo vai ficar 
afastado até março de 2023

Cuello exalta superação do Bragantino 
no Paraguai para chegar à final inédita 

Atacante argentino 
brilhou diante do 
Libertad, em Assunção

Flamengo/Divulgação

Reprodução/Twitter

Em mesmo jogo, time sofre, dá chutão e faz gol após criação coletiva
Luciano Shakihama

Com pouco mais de dois meses, 
estreou no comando do Rubro-
-Negro em 14 de julho, Renato 
Gaúcho parece ter institucionali-
zado a marca da imprevisibilidade 
ao time do Flamengo. Os dois 
jogos das semifinais da Liberta-
dores da América, vitórias por 2 a 
0 sobre o Barcelona de Guayaquil-
-EQU, evidenciaram um estilo de 
jogo que é capaz de unir uma 
defesa que dá muitas chances de 
finalização ao adversário, chutões 
e passes desconexos na transição, 
com rompantes de estilo e arte 
que lembram a equipe que, por 
vezes, encantou o torcedor na era 
Jorge Jesus, e em algumas opor-
tunidades foi vista com Domenèc 
Torrent e Rogério Ceni.

Diante do adversário equa-
toriano, o Flamengo permitiu 
30 finalizações na meta defen-
dida por Diego Alves, principal 
destaque na semi ao lado de 
Bruno Henrique. O goleiro foi o 
responsável por segurar o zero 
no placar do Barcelona, aliado à 
incompetência dos atacantes do 
Barcelona.

Tanto no Maracanã como 

no Monumental de Guayaquil, 
mesmo em vantagem, pouco se 
viu daquele time que marcava 
sob pressão e perseguia o gol 
durante a partida inteira. 

Renato Gaúcho aos poucos 
desmonta a característica que 
marcou o Fla de 2019 e de 2020: 
a posse de bola e jogar no campo 
do oponente. Prefere atrair o 
adversário em seu campo e sair 
no contra-ataque. E, mesmo sem 
agradar a parte da torcida, seu 
método deu resultados até o 
momento.

Porém, em meio a chutes des-
governados, espaços na defesa e 
passes longos, o Rubro-Negro é 
capaz de fazer um gol, o segundo 
na vitória de quarta-feira (29), 
com a participação dos 11 joga-
dores flamenguistas. Fruto do 
DNA coletivo deixado por Jorge 
Jesus? Talvez.

Fato é que, até o dia 27 de 
novembro, Renato Gaúcho terá 
tempo para convencer seus de-
tratores que, além de bom de 
papo, é um técnico taticamente 
capaz de minimizar os sustos 
e o trabalho da retaguarda ca-
pitaneada por Diego Alves. Ou, 
manter a aposta na “bagunça 

AS ÚLTIMAS DEZ DECISÕES DA LIBERTADORES
2020* – Palmeiras 1 x 0 Santos 

2019*  – Flamengo 2 x 1 River Plate-ARG

2018* – River Plate 1 (2) x (1) 1 Boca Juniors-ARG (prorrogação)

2017 -  Grêmio 1 (2) x 0 (1) Lanús-ARG/Grêmio (jogo da volta)

2016 – Nacional-COL1 (1) x 1 (0) Del Valle-EQU (jogo da volta)

2015 – River Plate 0 (3) x 0 (0) Tigres-MEX (jogo da volta)

2014 – San Lorenzo-ARG 1 (1) x 1 (0) Nacional-PAR (jogo da volta)

2013** – Atlético-MG 0 (2) x 2 (0) Olimpia-PAR (jogo da volta)

2012 – Corinthians 1 (2) x 1 (0) Boca Juniors (jogo da volta)

2011 – Santos 0 (2) x 0 (1) Peñarol-URU (jogo da volta)

Fonte: Wikipédia

*Título decidido em jogo único
**Atlético-MG ganhou nos pênaltis por 4 a 3

organizada” que o levou para 
mais uma final de Libertadores.

Vale lembrar que, do outro 
lado, Abel Ferreira já deve estar 
a pensar com seu caderninho de 
anotações. O pragmático técnico 
do Palmeiras, que defende o 
título continental, tem muitos de-
feitos, com certeza. Entretanto, 
possui uma qualidade inegável: 
estuda muito os adversários. O 
badalado Atlético Mineiro, de 
Cuca, que o diga. 

O português do Alviverde 

paulistano certamente inicia a 
preparação com uma carta na 
manga para motivar, se é que 
isso é preciso dado o tamanho 
do compromisso, seu grupo de 
jogadores: voltar a vencer o rival 
depois de nove confrontos. Nem 
que seja nos pênaltis. Até a de-
cisão, em uma tarde de sábado, 
no Uruguai, muita coisa vai rolar. 
Que a bola seja bem tratada 
no gramado do Centenário de 
Montevidéu. Material humano 
há dos dois lados. 

Renato Gaúcho adota modo Renato Gaúcho adota modo 
imprevisível no Flamengoimprevisível no Flamengo

Autor de dois gols na vitória 
do Red Bull Bragantino por 
3 a 1 sobre o Libertad-PAR, 
na quarta-feira (29), Cuello 
foi eleito o melhor jogador da 
partida que garantiu a classi-
ficação do Massa Bruta à final 
inédita da Sul-Americana. Após 
o duelo, o atacante argentino 
exaltou a superação do time 
para chegar à decisão.

“Estou muito feliz. Feliz 
pelo grupo, que lutou bas-
tante. Estivemos ao ponto de 
sair na primeira fase, mas com 
muita garra, muito trabalho e 
muita humildade deste grupo 
incrível, conseguimos chegar 
à final”, disse em entrevista à 
Conmebol TV.

O Bragantino superou o Li-

bertad com o placar agregado de 
5 a 1. No jogo de ida, disputado 
no Nabi Abi Chedid, o Massa 
Bruta venceu por 2 a 0. “Foi 
importante a primeira vitória, 
poder buscar a vitória aqui um 
pouco mais tranquilo. Mas não 
encontramos facilidades aqui. 
O Cleiton também foi muito 
importante hoje [quarta], fez 
uma grande partida. Estou feliz 
porque conseguimos a classifi-
cação, que é algo muito impor-
tante para nós”, comentou o 
atacante de 21 anos.

A decisão da Sul-Americana 
será disputada em Montevideu, 
no Uruguai, em 20 de novembro. 
O adversário do Bragantino será 
o Athletico-PR ou o Peñarol-URU.  
(Com LS)

Carlos Petrocil
Folhapress

Os 27 presidentes das 
federações estaduais deci-
diram na quarta-feira (29), 
por unanimidade, que Ro-
gério Caboclo deverá ficar 
afastado da presidência da 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) por 21 meses, 
em razão das acusações 
de assédio sexual e moral 
feitas por sua ex-secretária.

A assembleia geral rati-
ficou o parecer da Comissão 
de Ética da entidade, que 
vem cuidando desse e de ou-
tros dois casos de funcioná-
rios que alegam ter passado 
algum constrangimento com 
o mandatário.

Eram necessários 21 
dos 27 votos possíveis para 
aprovar a sanção. Como 
uma última jogada, o diri-
gente enviou na noite de 
terça (28) uma carta aos 
presidentes das federações 
em que enumera promessas. 
“Vamos promover uma 
gestão ainda mais partici-
pativa com as federações e 
clubes. Com o crescimento 
gerado, passaremos a distri-
buir parcela do lucro anual 
para o fomento do futebol 
nos estados”, diz trecho do 
documento.

Com a punição, descon-
tado o tempo já cumprido 
desde o início do afasta-
mento, em junho deste ano, 
Caboclo regressará em 
março de 2023, um mês 
antes do final de seu man-
dato. Ednaldo Rodrigues, 
presidente em exercício 
e ex-mandatário da Fede-
ração Bahiana de Futebol, 
deverá seguir à frente da 
entidade que rege o futebol 
no país. “A assembleia geral 
decidiu com a responsabi-
lidade que um caso dessa 
gravidade exige, dando a 
resposta aguardada por 
todos que integram o futebol 
e a sociedade brasileira. De-
vemos coibir com veemência 

qualquer tipo de discrimi-
nação ou de assédio”, disse 
Rodrigues.

Por ordem do Tribunal 
Regional do Trabalho, Ca-
boclo não pode nem se apro-
ximar da sede da entidade, 
um prédio na Barra da Ti-
juca, no Rio de Janeiro (RJ), 
onde seu destino foi selado 
anteontem.

Caboclo ataca Del Nero
No Ministério Público 

do Rio de Janeiro, que o 
investiga após a denúncia 
da funcionária, Caboclo fez 
acordo de transação penal 
para arquivar o caso. O 
promotor Márcio Almeida 
cobrou uma multa equi-
valente a 100 salários-mí-
nimos, algo em torno de R$ 
110 mil, em produtos como 
ração e medicamentos ve-
terinários, para ser doados 
às entidades que cuidam 
de animais, além de cestas 
básicas, aparelhos celulares 
e peças para viaturas, entre 
outros materiais, para a Pa-
trulha Maria da Penha.

Além de negar qualquer 
prática de crime, Caboclo diz 
que tem sido alvo de ações 
orquestradas por Marco Polo 
Del Nero – seu antecessor, 
que deixou a CBF acusado de 
corrupção em caso chamado 
de Fifagate.

Mesmo banido em defini-
tivo do futebol pela Fifa, Del 
Nero ainda é tido como uma 
pessoa muito influente no fu-
tebol brasileiro. Ambos eram 
aliados, mas no momento em 
que Caboclo, considerado 
por muitos como uma mario-
nete do antecessor, passou 
a tomar decisões por conta 
própria, os laços entre os 
dois foram rompidos.

O dirigente afastado 
provavelmente não terá 
chance de concorrer a uma 
reeleição na entidade. O 
próximo pleito poderá ser 
convocado a partir de abril 
de 2022, período no qual ele 
estará inelegível.

Bruno Henrique fez 
os gols que levam 
o Flamengo à 
decisão de título
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Rei de volta

Basquete feminino

Técnica da 
‘seleção’ de 
MS vê 
participação em 
Brasileiro como 
incentivo para 
jogadoras novas

Pelé recebe alta após um mês internado

Vale a pena participarO retorno do Esporte Clube Taveirópolis aos campos, 
anunciado este ano com certa pompa, parece apenas ser 
mais do mesmo no sofrível cenário do futebol de Mato 
Grosso do Sul. Na quarta-feira (29), o presidente do 
Taveira, Marcelo Cesar de Freitas Pereira, protocolou 
junto à FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do 
Sul) a desistência em jogar o Estadual Sub-20. Além desta 
nota, o dirigente também comunicou à entidade presidida 
por Francisco Cezário e que figura entre as cinco últimas 
colocadas no ranking das federações da CBF, que o clube 
de Campo Grande não disputará o Sul-Mato-Grossense 
Sub-17. (Luciano Shakihama)

Um homem que cometeu uma ofensa racial contra 
Romaine Sawyers, meio-campista do West Bromwich, na 
internet recebeu ontem (30) uma pena de prisão de oito 
semanas. Simon Silwood, de 50 anos, atacou Sawyers depois 
que o West Bromwich perdeu de 5 a 0 para o Manchester 
City em uma partida pelo Campeonato Inglês em janeiro. 
O Tribunal dos Magistrados de Birmingham o considerou 
culpado por ter publicado “uma mensagem grosseiramente 
ofensiva”. O West Bromwich baniu Silwood de seus jogos pelo 
resto da vida no início deste mês. O Serviço de Promotoria da 
Coroa disse que, durante seu interrogatório policial, Silwood 
admitiu ter postado uma mensagem em uma rede social 
depois de ficar aborrecido com a derrota, mas atribuiu o erro 
a um preenchimento automático de texto. O juiz disse que a 
mensagem foi “motivada por, ou demonstrou, hostilidade com 
base na raça”. (Da Reuters/Ag. Brasil)

Um dos motivos especulados sobre a ação do 
Taveirópolis em tirar os times de campo são as denúncias 
de maus-tratos aos atletas das suas categorias de base. 
Até o fechamento desta edição, o clube não havia se 
manifestado oficialmente sobre o caso. O clube já chegou 
a ser a terceira força do futebol de Campo Grande, em que 
mandava seus jogos no então Estádio Elias Gadia, local que 
virou uma praça esportiva, no bairro que dá nome ao time, 
mas estava desativado até este ano. Com as desistências, o 
Taveirópolis corre o risco de ser punido com até dois anos 
de suspensão das atividades da FFMS. (LS)

A 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro e Copa Brasil 
de Maratonas Aquáticas acontece no fim de semana, nas 
dependências do Billings Country Club, em São Bernardo 
do Campo (SP). Um dos destaques será a presença da 
campeã olímpica em Tóquio 2020 Ana Marcela Cunha, 
que disputará a prova de 5 km do Brasileiro no domingo 
(3). No sábado, a prova de 10 km contará com a atleta 
olímpica de Natação Viviane Jungblut, com a líder do 
ranking Carol Hertel e com nadadora Betina Lorscheitter. 
No masculino, os representantes do Brasil no último 
Pré-Olímpico, Allan do Carmo e Diogo Villarinho, estão 
confirmados na disputa. A prova de 5 km da Copa Brasil 
também será no sábado. (Da CBDA)

Taveirópolis desiste de Estaduais de base

Inglês é preso por ofensa racial contra jogador 

Clube corre risco de suspensão por 2 anos

Campeã olímpica nada no fim de semana

10h
FOX Sports - Mundial de 
Motovelocidade: GP das Américas 
(treino livre) 

14h45
ESPN2 - Campeonato Inglês 
Série B: Stoke City x West 
Bromwich
ESPN BR - Espanhol: Athletic 
Bilbao x Alavés 

16h
ESPN - Bellator 267: Douglas 
Lima x Michael Page

18h
SporTV - Copa do Brasil Sub-17: 
Fluminense x São Paulo 

19h
FOX Sports - MLB: New York 
Yankees x Tampa Bay Rays 

20h30
SporTV e Premiere – Brasileiro 
Série B: Operário-PR x Náutico 

Sábado – 3h
ESPN - The Rugby Championship: 
Argentina x Austrália 

Veja na TV Às 15h, no Bandsports, Copa Internaciohal de 
Mountain Bike

César Ddelong/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Equipe do MBC que 
jogará competição 
nacional sub-23 no 
Distrito Federal

Pelé posta vídeo 
nas redes sociais e 
comemora melhora 
no quadro clínico

M
ar

ac
aj

u 
Ba

sq
ue

te
/D

iv
ul

ga
çã

o
Re

pr
od

uç
ão

/T
wi

tte
r

Di
vu

lg
aç

ão

Luciano Shakihama

A delegação do MBC (Ma-
racaju Basquetebol Clube) 
deixa Campo Grande, no do-
mingo (3), rumo a Brasília-DF, 
onde disputará o Campeonato 
Brasileiro Feminino Sub-23, a 
partir de segunda-feira. Sob 
o comando da técnica Carol 
Morais, o grupo com 12 jo-
gadoras tem previsto neste 
sábado, em Campo Grande,  
o último treinamento antes 
do embarque para o Distrito 
Federal.

Segundo o clube da cidade 
de Maracaju – a 153 km de 
Campo Grande –, a equipe 
contará com atletas de quatro 
cidades. De Campo Grande, 
foram selecionadas Isabella 
Almeida Dias, 22, Giovana 
Gomes de Oliveira, 18, Sa-
brina da Silva Marques, 19, 
Karoline Carvalho Olivas de 
Campos, 20, Vitória Sampaio 
Freitas Candido, 17, e Wan-
dryane Maciel Casalli (16). 

De Nova Andradina, o 
elenco terá Kamila Marinho 
Ramos, 20, Nathália Vital 
Verão,19, e Natália Gonçalves 
Pedroso, 20. Já de Dourados, 
jogará Luiza Laias dos Reis, 
19, e de Maracaju mesmo, 
apenas Emilly Aparecida de 
Souza Moraes, 16, e  Evelyn 
Sabrina Fernandez Men-
donça.

Pelé recebeu alta e deixou 
o Hospital Albert Einstein, 
onde ficou internado por cerca 
de um mês. O Rei passou por 
uma cirurgia para remover 
um tumor no cólon e já vinha 
dando sinais de evolução na 
recuperação.

Em comunicado, o hospital 
confirmou que o ex-jogador re-
cebeu alta e informou que ele 
“encontra-se estável e seguirá 
em quimioterapia”. A filha 
de Pelé, Kely Nascimento, já 
havia se manifestado no Ins-
tagram, adiantando que o pai 
estaria se preparando para 
deixar o hospital. “Agora que 
ele está mais forte e saindo 
do hospital para continuar se 
recuperando e se tratando em 
casa, eu estou voltando para 
minha casinha também”, es-
creveu Kely na última quarta.

Pelé foi operado no dia 
4 de setembro, depois que 
um tumor foi detectado em 
seu cólon durante exames de 
rotina. Nem os médicos nem 
Pelé e sua família informaram 
até agora os resultados da 
biópsia.

O ex-atleta, que fará 81 
anos no dia 23 de outubro, 
passou vários dias na unidade 
de terapia intensiva, para onde 
voltou brevemente há duas 
semanas em razão de uma 
instabilidade respiratória.

 O ídolo do Santos deu en-
trada no hospital várias vezes 
nos últimos anos para tratar 
de problemas de saúde. A úl-
tima vez havia sido em 2019, 
quando foi internado em Paris 
e transferido para São Paulo 
para retirar um cálculo renal.

Nos últimos dias, Kely vem 
registrado momentos com Pelé 
durante sua recuperação. O 
Rei foi “flagrado” assistindo 
ao amistoso da seleção fe-
minina contra a Argentina, 
cantando o hino do Santos e 
jogando tranca com a filha. 
Além disso, atividades na fi-
sioterapia também foram re-
gistradas.

Em seu Instagram, Pelé 
deixou a seguinte mensagem 
na quarta-feira: “Quando 
a vida impõe um desafio, é 
sempre mais fácil enfrentá-lo 
com um sorriso no rosto”.

“Sabemos que vamos en-
frentar grandes equipes do 
basquete brasileiro, e nossas 
chances são bem remotas, 
mas o tempo irá nos qualificar 
e vale a pena participar, pois 
estaremos motivando outras 
atletas da categoria de base 
do nosso Estado”, disse a 
treinadora, segundo o site 
do MBC.

Mais sobre a disputa
O Brasileirão feminino 

Sub-23 volta na próxima se-
gunda-feira, com o início da 
Conferência Delcy, em Bra-
sília. O Cerrado-DF será o 
anfitrião e estarão em ação 
também SR Mampituba/SATC 
(SC), ADRM Maringá (PR), 
Apagebask (SP), São José dos 
Pinhais/Guaxo (PR), Abasfi 
Foz do Iguaçu (PR) e Basquete 
Pinda (SP). 

A Conferência Delcy levará 
duas equipes diretamente 
para as quartas de final, que 
se juntarão a Sport Recife 
e Bradesco Esportes, que se 

classificaram na Conferência 
Heleninha. As demais seis 
equipes, assim como na outra 
conferência, terão de passar 
pela segunda fase do torneio 
em busca de um lugar nas 
quartas de final. O Final Four, 
com decisão no dia 20 de no-

vembro, será em São José dos 
Pinhais, na Região Metropoli-
tana de Curitiba (PR).

SERVIÇO: Os jogos terão trans-
missão pela CBB TV, NBA das Mina, 
Esporte Clube Basquete e De Ban-
deja Com Renatinho. (Com CBB)

Segunda, 4 de outubro
17h15 - MBC x ABASFI Foz do Iguaçu (PR) 

Terça, 5 de outubro
12h45 - Basquete Pinda (SP) x MBC

Quarta, 6 de outubro
15h - Apagebask (SP) x MBC

Sexta, 8 de outubro
15h - MBC x SR Mampituba/SATC (SC)

Sábado, 9 de outubro
19h30 - Cerrado Basquete (DF) x MBC

Domingo, 10 de outubro
17h15 - MBC x ADRM Maringá (PR)

Segunda, 11 de outubro
15h - São José dos Pinhais/Guaxo (PR) x MBC

OS JOGOS DAS SUL-MATO-GROSSENSES 
(HORÁRIO DE MS):

Automobilismo

F1 confirma GP do Catar em novembro
A Fórmula 1 encerrou o mis-

tério e finalmente confirmou a 
prova substituta do cancelado 
GP da Austrália. Trata-se do GP 
do Catar, em Losail, que será 
realizado no dia 21 de novembro 
e chega para ficar como ante-
penúltima etapa do Mundial de 

2021, antecedendo as provas na 
Arábia Saudita e em Abu Dhabi, 
que encerram o campeonato.  O 
acordo fechado pela Fórmula 
1, entretanto tem muito mais: o 
Catar vai fazer parte do grid de 
forma regular a partir de 2023 e 
por dez anos.

Circuito de 5.380 km e 16 
curvas, a pista de Losail é mais 
conhecida por sediar etapas da 
MotoGP desde 2004, tradicional-
mente abrindo o calendário do 
Mundial. O complexo também 
já recebeu corridas do Mundial 
de Superbike e do WTCC es-

trangeiros. O que o comunicado 
da F1 informa, também, é que o 
circuito catari é um paliativo para 
esta temporada. As discussões 
sobre a casa da F1 no país a 
partir do novo acordo, em 2023, 
serão ainda definidas em “outro 
momento”.



    
Campo Grande-MS | Sexta-feira, 1º de outubro de 2021

  B3MUNDO

Da Reuters 

O Reino Unido anunciou 
ontem (30) que uma crise nos 
postos de combustíveis causada 
por uma falta acentuada de 
caminhoneiros está controlada, 
mas muitas bombas continu-
avam fechadas em Londres, e 
obrigou motoristas a passar 
horas em movimento ou pa-
rados em filas para abastecer.

Em uma semana caótica 
que testemunhou brigas em 
postos e outras pessoas a 
encher garrafas de água com 
gasolina, ministros britânicos 
dizem repetidamente que a 
crise está amenizada, mas 
na quarta-feira ordenaram 
que soldados começassem a 
conduzir caminhões-tanque. 
“Essa crise agora é algo que 
absolutamente voltou ao con-
trole”, disse o secretário-chefe 
do Tesouro, Simon Clarke.

Repórteres da Reuters vi-
sitaram sete postos de com-
bustível de Londres e áreas 
adjacentes na quinta-feira. Dois 
estavam abertos. Uma fila de 
dezenas de motoristas se es-
tendia de um dos postos em 
funcionamento, no qual empre-
gados tentavam organizar a fila.

A Associação de Varejistas 
de Petróleo, que representa 
comerciantes de combustível 
independentes que respondem 
por 65% dos 8.380 postos bri-
tânicos, disse na quarta-feira 
que 27% de seus membros 
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Crise nos postos de combustíveis 
no Reino Unido está controlada

Financiamento ilegal de 
campanha leva a condenação 
do ex-presidente da França 

Tóquio 2020 teve 5 vezes mais internados do que o divulgado

Getty Images/Reprodução

Motoristas ingleses 
tiveram dificuldades 
para abastecer seus 
carros nesta semana

O Comitê dos Jogos Olím-
picos de Tóquio 2020 revelou na 
quarta-feira (29) uma retificação 
no número de pessoas inter-
nadas por COVID-19 durante as 
Olimpíadas. Segundo a organi-
zação, houve cinco vezes mais 

hospitalizações do que o divul-
gado anteriormente. Ao todo, 25 
pessoas precisaram desse tipo 
de atendimento. Antes, o comitê 
havia informado cinco casos.

Ainda segundo os organiza-
dores, 529 pessoas associadas 

aos dois eventos tiveram resul-
tados positivos para a COVID-19, 
de 1º de julho a 8 de setembro. 
O Japão recebeu mais 11.500 
atletas durante as Olimpíadas 
e cerca de 4.400 nas Paralimpí-
adas. A maior parte das com-

petições não teve presença de 
público. Os dados anteriormente 
informados se referiam apenas a 
estrangeiros. De acordo com a or-
ganização, 20 japoneses também 
deram entrada em hospitais na 
ocasião. (Folhapress)

Resultado de 
julgamento de Nicolas 

Sarkozy é histórico  
na Justiça francesa

relataram ter ficado sem com-
bustível e que acredita que a 
situação melhorará mais nas 
próximas 24 horas.

A crise dos postos provoca 
desprezo em algumas capitais 
europeias, e políticos de alto 
escalão insinuam que a falta 
de caminhoneiros é uma con-
sequência clara da decisão do 
referendo de 2016 para o Reino 
Unido deixar a União Europeia.

Ministros britânicos insistem 
em negar que o Brexit tenha re-
lação com a crise, mas dezenas 
de milhares de caminhoneiros 
da UE partiram durante o caos 
da desfiliação e também citam 
os lockdowns da COVID-19, que 
impediram dezenas de milhares 
de exames de habilitação.

Indagado se o Reino Unido 

estaria em uma posição me-
lhor se não tivesse saído do 
mercado comum, Clarke res-
pondeu: “Eu realmente não 
aceito isso”. “A ideia de que 
isto diz respeito ao Brexit é 
tentar nos levar de volta ao 
que na verdade temo ser uma 
conversa bastante negativa a 
respeito de oportunidades pas-
sadas”, disse. “Se você olhar 
a situação na Alemanha, se 
olhar a situação na Polônia, 
se olhar a situação na França, 
eles também têm estes pro-
blemas”, disse.                           

Caminhoneiros estrangeiros
No começo desta semana, 

o Reino Unido colocou suas 
Forças Armadas de pron-
tidão. O governo já havia 

anunciado planos de emitir 
vistos temporários para 5 mil 
caminhoneiros estrangeiros, 
suspender leis de competição 
e atrair ex-motoristas de volta 
ao setor, como parte de me-
didas de um acordo para lidar 
com a falta de trabalhadores.

O governo britânico afirmou 
que colocaria em estado de 
prontidão um número limi-
tado de motoristas de cami-
nhão, para que eles sejam 
destacados se for necessário. 
“Embora o setor espere que a 
demanda retorne aos níveis 
normais nos próximos dias, é 
certo que adotemos essa me-
dida sensível de precaução”, 
disse o ministro dos Negócios, 
Kwasi Kwarteng, em nota na 
noite de segunda-feira (27).

A Justiça francesa de-
clarou o ex-presidente do país 
Nicolas Sarkozy, 66 anos, cul-
pado de financiamento ilegal 
de campanha durante sua 
tentativa fracassada de ree-
leição em 2012.

Trata-se do segundo revés 
judicial para o conservador 
neste ano – em março, ele foi 
condenado à prisão por cor-
rupção e tráfico de influência 
envolvendo sua campanha elei-
toral de 2007. O julgamento 
representou a primeira vez 
que um ex-presidente do país 
foi declarado culpado por um 
caso de corrupção realizado 
enquanto estava no cargo. Sa-
rkozy recorreu e a sentença de 
um ano foi suspensa.

Na condenação de ontem 
(30), pesaram contra o ex-
-chefe de Estado acusações do 
caso conhecido como Bygma-
lion, em referência ao nome 
da empresa que organizava os 
comícios da corrida presiden-
cial de 2012 e superfaturava 
prestações junto ao partido 
do ex-presidente, o União por 
um Movimento Popular (hoje 
intitulado Republicanos).

De acordo com a lei elei-
toral francesa, gastos com 
campanhas são limitados para 
assegurar que os candidatos 
concorram em condições de 
igualdade. Em 2012, o limite 
para campanhas presidenciais 
por candidato era de cerca de 
16,8 milhões de euros (R$ 105,2 
milhões) no primeiro turno e 
cerca de 5,7 milhões  de euros 
(R$ 35,7 milhões) no segundo.

Investigações iniciadas em 
2014 revelaram que a cam-
panha de Sarkozy desem-

bolsou pelo menos 42 milhões 
de euros – quase o dobro do 
limite legal. Com isso, promo-
tores do caso argumentaram 
que o objetivo da fraude era 
ocultar gastos excessivos das 
autoridades eleitorais.

A experiência política do 
ex-presidente, que governou a 
França de 2007 a 2012, pesou 
nos argumentos da acusação. 
Os promotores afirmaram que 
Sarkozy negligenciou avisos de 
seus assessores sobre um vo-
lume incompatível de eventos 
de campanha, algo inaceitável 
para um veterano da arena 
política.

“Não era a sua primeira 
campanha, e ele já tinha expe-
riência como candidato”, disse 
a presidente do tribunal, Ca-
roline Viguier, que determinou 
um ano de prisão ao conser-
vador, que poderia ser cum-
prido em regime domiciliar, 
com tornozeleira eletrônica. 
Ainda cabe recurso à sentença.

Sarkozy negou quaisquer 
irregularidades. Ele disse ao 
tribunal que não esteve en-
volvido na logística de sua 
campanha para um segundo 
mandato como presidente, nem 
na forma como o dinheiro foi 
gasto durante a corrida elei-
toral. Em 2012, ele perdeu a 
chance de reeleição para o 
socialista François Hollande.

Apesar de uma tentativa de 
retorno fracassada em 2016 
e das derrotas judiciais em 
sequência, Sarkozy ainda é 
popular e sustenta base entre 
os conservadores. Sua legenda, 
Republicanos, ainda não de-
finiu um candidato para as 
eleições de 2022. (Folhapress)
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TJMS

Nas ruas

O Estado Play Imunização

Polícia

Professor Carlão fez trajeto entre Campo Grande (MS) e Jaú (SP) 

É mantida decisão que suspende contratação temporária de peritos médicos-legistas

Família perde fonte de renda após incêndio 
consumir lanchonete no Monte Castelo

Desafio dos 800 km do Instituto 
Sangue Bom pode virar livro

Campanha Nacional de 
Multivacinação começa hoje

PF realiza ação contra 
empresas de medicamentos

João Vitor Fernandes

O presidente do Instituto 
Sangue Bom, o professor 
Carlos Alberto Rezende, co-
nhecido como “Carlão”, re-
tornou da aventura solidária 
dos 800 km percorridos de 
bicicleta com novidades na 
bagagem. Em entrevista ao O 
Estado Play, Carlão revelou 
que viveu momentos únicos no 
trajeto entre Campo Grande 
(MS) e Jaú (SP) nos dias 7 e 18 
de setembro e, por isso, quer 
contar a história em um livro.

Carlão relembrou que todo 
o caminho foi emocionante. “Já 
na largada, tive a companhia 
do casal de corredores Paulo e 
Mari, eles fizeram os primeiros 
10 quilômetros comigo. Mari 
havia feito o segundo ciclo do 
processo de quimioterapia, é 
muito bacana ver a sua capa-
cidade o que isso representa. 
Nós percorremos 117 quilôme-
tros só no primeiro dia”, disse.

“Chegamos a Nova Alvo-
rada do Sul e fomos acolhidos 
pela população e pelo pre-
feito. Por onde passamos, dei-
xamos uma campanha muito 
forte para doação de sangue 
e órgãos. Da mesma forma 
foi em Casa Verde (SP), em 
Bataguassu (MS), Presidente 
Venceslau (SP) e Presidente 
Prudente (SP), onde deixamos 
claro a nossa mensagem de 
solidariedade”, comentou.

A cinco quilômetros do 
ponto de chegada, o professor 
Carlão recebeu a companhia e 

O TJMS (Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso do Sul) 
publicou, no dia 28, a decisão 
que mantém a suspensão da 
contratação temporária de pe-
rito médico-legista. Por una-
nimidade, os magistrados de-
cidiram não acatar o recurso 
da SAD (Secretaria de Estado 
de Administração e Desburo-
cratização) e da Sejusp (Se-
cretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública)  de Mato 

Grosso do Sul.
A ação civil pública movida 

pela ABC (Associação Brasi-
leira de Criminalística), com 
apoio do Sinpof-MS (Sindicato 
dos Peritos Oficiais Forenses), 
pedia a anulação do edital do 
processo seletivo simplificado 
publicado em julho/20, ale-
gando desacordo às normas fe-
derais, entre elas a contratação 
temporária para uma carreira 
típica e exclusiva de Estado. 

Na decisão, os magistrados 
argumentaram, também, que 
o caráter de excepcionalidade 
não foi configurado, bem como 
concluíram que a atividade de 
perito médico-legista oficial 
não é atividade operacional, 
visto que reclama conheci-
mentos específicos acerca da 
matéria, nos termos dos arts. 
46, caput e inciso II e 262, da 
Lei Complementar Estadual 
nº 114/05.

Em maio, a 1ª Vara de Di-
reitos Difusos, Coletivos e Indi-
viduais e Homogêneos já havia 
concedido medida liminar fa-
vorável à ABC. Para sanar 
esse problema de falta de 
médicos-legistas e peritos cri-
minais legalmente, não apenas 
em Mato Grosso do Sul, mas 
também em muitos estados 
brasileiros, só por meio de 
concurso público, alerta o 
presidente da ABC, Leandro 

Cerqueira Lima. “Somente 
por meio da reposição dos 
quadros de peritos criminais 
e médicos-legistas é que pode-
remos prestar um serviço ade-
quado à população, pois estes 
profissionais representam a 
luz da ciência nos processos 
criminais e nos inquéritos po-
liciais, garantindo a robustez 
necessária às provas mate-
riais, auxiliando a Justiça a 
condenar os culpados e a li-

berar os inocentes”, afirma.
O Sinpof-MS aguarda com 

muita expectativa a contra-
tação da banca e posterior 
publicação do edital para o 
concurso da Polícia Civil-MS 
que abrirá 250 vagas, nas ca-
tegorias funcionais de perito 
papiloscopista, de agente de 
polícia científica e de perito 
oficial forense, nas funções 
de perito criminal e de perito 
médico-legista. 

Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
anunciou ontem o início da 
Campanha Nacional de Mul-
tivacinação, que disponibili-
zará, em 45 mil postos de va-
cinação localizados em todas 
as 27 unidades federativas e 
seus respectivos municípios, 
18 tipos de vacinas que pro-
tegem crianças e adolescentes 
de doenças como poliomielite, 
sarampo, catapora e caxumba.

Durante a cerimônia de 
lançamento da campanha, 
que inicia hoje e vai até o dia 
29, as autoridades destacam 
o papel importante que pais 
e responsáveis têm para o 
sucesso da campanha com 
público-alvo de crianças e 
adolescentes até 15 anos.

Eles, no entanto, manifes-
taram também preocupação 
com a queda nos índices de 
vacinação que vêm sendo ob-
servados desde 2015. Segundo 
eles, em parte isso é explicado 
pela disseminação de notícias 
falsas (fake news) e pela atu-
ação de grupos antivacinas.

De acordo com o secre-
tário de Vigilância em Saúde 
do ministério, Arnaldo Me-
deiros, a campanha deste ano 
é “mais relevante” porque o 
governo vem identificando, 
desde 2015, uma “tendência 
de queda nos índices de va-
cinação”. Segundo ele, essa 
queda tem, entre suas causas, 
o “desconhecimento sobre a 
importância da vacina, as 

fake news, os grupos anti-
vacinas e o medo de eventos 
adversos”. Aponta também 
como causa os horários de 
funcionamento das unidades 
de saúde que, às vezes, são 
incompatíveis com as novas 
rotinas da população.

Preocupação similar ma-
nifestou o presidente do Co-
nasems (Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais 
de Saúde), Wilames Freire. 
“A campanha publicitária é 
importante e urgente, porque 
temos de combater de forma 
dura as fake news e o movi-
mento antivacina que vem 
estimulando a população a 
não procurar a vacina e, 
assim, ficar desprotegida.”

O ministro da Saúde subs-
tituto, Rodrigo Cruz, reiterou 
que a pandemia mostrou a 
importância do SUS (Sistema 
Único de Saúde), e acres-
centou que seu sucesso tem 
por base a unicidade que 
abrange os âmbitos federal, 
estadual e municipal.

“O Brasil tem cultura 
de vacinação, e isso tem se 
mostrados nos números da 
COVID-19, em um patamar 
de 60% vacinados com as 
duas doses. Temos agora 
30 dias para vacinar nossas 
crianças com idade de até 15 
anos. São vacinas seguras, e 
a gente incentiva que os pais 
levem as crianças para que 
possamos erradicar essas 
doenças”, finalizou o mi-
nistro substituto.

A Polícia Federal cumpriu 
ontem (30) mandados de 
busca e apreensão em oito 
endereços na Grande São 
Paulo e em Passos (MG). As 
ações compõem a Operação 
Acurácia, 14ª fase da Ope-
ração Descarte, que inves-
tiga um esquema de lavagem 
de dinheiro e corrupção de 
agentes políticos. Os crimes 
foram cometidos, segundo 
a polícia, para garantir 
contratos favoráveis às em-
presas dos investigados com 
empresas públicas federais.

A PF informou que identi-
ficou várias operações comer-
ciais e financeiras simuladas 
para desviar o dinheiro de 
empresas da área de medi-

camentos para empresas de 
fachada. O objetivo, de acordo 
com as investigações, era, 
com essas operações forjadas, 
fazer saques de dinheiro em 
espécie para pagar propina a 
agentes políticos que favore-
ciam o grupo investigado em 
contratos em estatais.

A polícia investiga a parti-
cipação de executivos, funcio-
nários e sócios das empresas 
envolvidas no esquema.

As primeiras fases da Ope-
ração Descarte foram lan-
çadas em 2018 para desarti-
cular um esquema de lavagem 
de dinheiro que teve origem na 
fiscalização de duas empresas 
que teriam feito transações 
com doleiros. (Agência Brasil)

o carinho de um ex-aluno, de 28 
anos. O jovem paulista salvou a 
vida de Carlos com a doação de 
medula óssea há quase cinco 
anos. “Temos um projeto para a 
próxima edição da São Silvestre. 
Estamos treinando para cor-
rermos juntos, uma corrida iné-
dita entre o doador e receptor. 
Quero de alguma forma retribuir 
a felicidade de estar vivo.”

De acordo com o professor, 
o cansaço foi grande, mas a 
recompensa é muito maior 
em virtude do propósito da 
iniciativa, do estímulo para 
doar órgãos e medula óssea. 
“Acho que vem um livro aí, mas 
o importante é que a mobili-
zação teve muita repercussão 
nacional e estamos recebendo 
várias propostas. Por onde 
eu passo, eu levo a bandeira 
da solidariedade. Quero que 

Campo Grande seja a cidade 
mais solidária do País.”

Próximos passos
“A partir de agora, devemos 

retomar muitos projetos que 
foram paralisados pela pan-
demia. Nós temos as ações 
do projeto ‘Sangue Bom na 
Escola’, que são as palestras 
nas universidades e escolas 
do Ensino Médio, onde está 
o nosso público-alvo”, disse 
Carlão. O cadastro para do-
ação de medula óssea hoje é 
restrito para maiores de 18 
anos e menores de 35 anos.

Carlão disse que o Instituto 
Sangue Bom trabalhará bas-
tante com este “novo doador”. 
Além de estimular o projeto 
“Usa e devolva. Seja sangue 
bom!”, que oferece camas hospi-
talares, cadeiras de rodas e ca-

deiras de banho emprestadas.
“Estamos encaminhando 

agora para a ‘5ª Edição da 
Corrida Sangue Bom’ e para a 
‘5ª Edição do Natal Solidário’.
São 20 dias de Natal, em que 
visitamos hospitais, escolas e 
instituições.” Por fim, o entre-
vistado contou que dia 12 de de-
zembro a instituição vai ajudar 
a promover o “3º Jogo entre 
os Transplantados”, para ar-
recadar alimentos e presentes.

O “Projeto Sangue Bom” 
atende todo o Estado, não tem 
conta bancária e não aceita 
dinheiro. Mas quem quiser 
ajudar, basta entrar em con-
tato com a página do projeto 
nas redes sociais. 

A entrevista completa pode 
ser conferida no canal do You-
Tube O Estado Play e no site 
O Estado Online.

O desafio dos 800 km 
realizado pelo professor 

Carlão teve como proposta 
conscientizar a população 
sobre a doação de sangue 

Cayo Cruz

Foram destruídos 
equipamentos como 
geladeira, fogão, além de 
documentos e dinheiro

Rosana Lemes

Raiane Carneiro com Rosana Lemes

Uma lanchonete foi des-
truída após um incêndio na 
manhã de ontem, no Monte 
Castelo. A proprietária do 
local, Gleicyele Nogueira da 
Silva, 32 anos, contou que 
o local era a fonte de renda 
da família e que o prejuízo 
vai além dos equipamentos. 
Ninguém se feriu.

Para a reportagem, a pro-
prietária contou que man-
tinha o comércio há oito anos 
no bairro. As chamas des-
truíram equipamentos como 
geladeira, chapa, fogão, além 
de documentos e dinheiro dos 
lucros do estabelecimento, 
que funcionava em um imóvel 
alugado. Ela desconfia de que 
algum problema na fiação 
elétrica deu origem ao fogo. 

“Só tinha uma geladeira li-
gada”, afirmou.

A proprietária contou que 
havia deixado o local pouco 

antes do incêndio para ir ao 
mercado. Durante as compras, 
ela foi avisada pela mãe sobre o 
ocorrido. “Eu tinha acabado de 

sair daqui e, quando estava no 
mercado, minha mãe me ligou 
dizendo que estava pegando 
fogo”, contou.

Ministério da Saúde 
vai disponibilizar 

18 tipos de vacinas 
à população

Agência Brasil
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Rapper guarani-kaiowa retrata a 
violência contra a mulher em suas 
músicas e busca alertar sobre a 
importância em denunciar agressores

Fotos: Acervo Pessoal

Beatriz Magalhães

Em comemoração ao Dia Internacional 
da Música, o caderno Artes & Lazer 
buscou conhecer a história da MC 
Anarandá. De etnia guarani-kaiowa, a 
rapper busca retratar em suas músicas 
o crime de violência contra a mulher, 
com o objetivo de alertar as mulheres 
sobre a importância de denunciar seus 
agressores.

Ana Lúcia Rossate, 24 anos, é conhecida 
como “Anarandá” e iniciou a carreira 
na música no início de 2014. A artista 
utiliza o rap como forma de expressar 
sua arte e afirma que a escolha a faz 
enfrentar grandes desafios, já que o 
ambiente é majoritariamente masculino. 
“Sou professora, atleta, atriz, locutora 
na rádio indígena da Aldeia Bororó, 
digital influencer e acadêmica de Gestão 
Ambiental na UFGD (Universidade Federal 
da Grande Dourados)”, resume Anarandá.

As músicas da rapper têm importante 
cunho social, retratando as violências 
sofridas pelas mulheres, principalmente 
dentro das aldeias indígenas. “Me sinto 
uma porta-voz delas”, coloca a artista, 
acrescentando que enfrenta muitos 
percalços na música e no estilo musical 
que escolheu por ser uma mulher indígena.

Ainda de acordo com ela, o processo 
criativo é difícil em razão da delicadeza 
e importância do tema que retrata nas 
rimas. “O processo criativo para falar 
sobre a violência contra mulher não é 
fácil. Há perigos de todo jeito, até mesmo 
o de ser ameaçada pelas pessoas que 
praticam esses atos violentos, que se 
recusam a ouvir a verdade por meio 
do rap. Mas nada disso me impede de 
continuar e de eu ser o que sou”, afirma.

Em off
Fora dos palcos e das redes, Anarandá 

vive com dificuldades na vida financeira. 
Formada em Gestão Ambiental pela 
Universidade Federal da Grande Dourados, 
Ana Lúcia é sinônimo de superação. Mãe 
biológica de um menino de 4 anos e mãe 
adotiva de duas adolescentes, ela trabalha 
como professora da língua materna 
(guarani) e de diversidade cultural, além 
de produzir conteúdo para a internet, 
sendo assim a forma de pagar as contas. 
“Estou caminhando para viver da arte, sou 
professora particular e atualmente estou 
apenas com dois alunos. Eu dou meus 
pulos para dar conta, faço propaganda das 
lojas no Instagram, faço vídeos e com isso 
eu inteiro para pagar os boletos”, conta a 
jovem.

“Quando eu partir, não chore”
O primeiro videoclipe da cantora é da 

música “Feminicídio”. Anarandá retrata 
na letra a violência contra a mulher, 
chamando a atenção das ouvintes. No 
refrão a rapper canta “Quando eu partir, 
não chore; não tenta trazer as flores”, e 
alerta sobre a importância e necessidade 
de denunciar os agressores. Para a 
realização do videoclipe, a rapper foi 
contemplada na Lei Aldir Blanc, que 
prevê auxílio financeiro ao 
setor cultural.

“Escolhi dois lugares para 
mostrar, no clipe, que a 
violência contra a mulher 
não acontece só na 
aldeia, mas na cidade 
também. Pensei 
nos espaços para 
mostrar que 
nós indígenas 
podemos e 
estamos em 
qualquer 
lugar. Somos 
livres para 
viver. Muitos 
pensam que 
podemos 
gravar 
clipe só 
na aldeia, 
e meu 
objetivo era 
quebrar 
isso, 
porque eu 
decido onde 
quero gravar, 
estamos e 
ocupamos 
qualquer lugar”, 
explica a artista.

Traduzindo sentimentos
Anaradá canta em português e guarani, 

traduzindo a dor e a luta das mulheres 
indígenas. “A música para mim é tudo. 
São as vozes das dores, alegrias, ódio, 
tristezas, amor, paixão, em resumo a voz 
do sentimento. Ela nos faz sentir melhor, 
fugir da realidade que nos rodeiam, nos 
aproxima das pessoas que amamos e 
também nos distancia de outras pessoas. 
Compreendo que nossa música e nossa voz 
significam reflexão”, analisa.

 Com a pandemia Anarandá passou 
a trabalhar com a carreira solo, e por 
isso buscou enfatizar ainda mais o 
empoderamento feminino nas suas 
canções. “Criar é sempre algo difícil, e 

agora é ainda mais difícil por questões 
financeiras. Não é fácil ser artista, 
indígena principalmente”, reclama.

A artista  luta bravamente para 
conseguir alcançar ainda mais pessoas 
com a sua voz. Artista ainda pequena, a 
rapper tem um longo caminho a percorrer 

e muito a 

conquistar, e o que não falta é esforço e 
dedicação. “Eu corro muito para divulgar 
minhas músicas. Fiz lives no Instagram 
(@anarandarefletirmcs) até alguém me 
chamar para apresentar minha arte, até 
que alcancei várias pessoas no show on-
line. Sempre faço tudo com muito esforço e 
dedicação. Eu ainda sou uma artista saindo 
da caixinha, quase ninguém me conhece 
ainda, mas aos poucos vou chegando a 

lugares diferentes”, afirma.

Produzindo sem parar
Para aumentar suas produções, 

Anarandá está promovendo 
uma vaquinha virtual para 
conseguir arrecadar dinheiro 
a fim de investir em novos 
equipamentos. O objetivo 
é arrecadar R$ 20 mil, 
e até agora a artista 
conseguiu atingir 6% da 
sua meta. “Essa vaquinha 
é para a minha carreira. 
Quero fazer registro 
das minhas músicas e 
colocá-las nas plataformas 
digitais. Também quero 

gravar clipes e comprar 
equipamentos de som para 

produzir meus beats”, explica 
Anarandá.

O link para doar é: https://
www.vakinha.com.br/vaquinha/

ajuda-para-comprar-
equipamento-de-som-e-

gravar-minhas-musicas-e-
clip-e-para-fazer-mini-

studios-por-favor-me-
ajudem
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*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Vários rios que cortam Mato Grosso do Sul – inclu-
sive o Paraguai – já podem ser atravessados a pé em di-
versos trechos. Incêndios florestais, desmatamento 
e a fatídica impunidade nesta receita de destruição.
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Quem conhece a política em Maracaju e acom-
panhou os oito anos de gestão do prefeito Maurílio 
Azambuja (MDB) sabe que ele depositava con-
fiança cega em seu secretário de Fazenda e Plane-
jamento, Lenilso Carvalho. Tanto que o empurrou 
goela abaixo do partido para ser seu candidato à 
sucessão. Ambos estão em prisão domiciliar em con-
sequência da Operação Dark Money, que investiga 
desvios de mais de R$ 32 milhões da prefeitura. Mau-
rílio Azambuja garante que foi Carvalho, o seu ex-
-protegido, quem operou o esquema. Porém, admite 
ter assinado cerca de 600 cheques, garantindo não 
ter sabido para quem e por quê. 

Solicitada pelo deputado estadual Renato Câmara (MDB), a sessão 
especial da Assembleia Legislativa na segunda-feira, 27, homenageou uma 
das instituições de elogiável atuação humana em Campo Grande: o Banco 
de Olhos da Santa Casa. O núcleo completou 15 anos. Foi fundado a 2006, 
quando recebeu autorização do Sistema Nacional de Transplantes. Ao longo 
do tempo, tornou-se parâmetro nos atendimentos oftalmológicos, principal-
mente garantindo assistência à clientela do SUS. 

A advogada Bruna Morato é a pedra pontiaguda no 
sapato dos bolsonaristas. Precisa da estrutura prevista em 
lei para que seja preservada sua integridade, não só física, 
também psicológica e emocional. As ameaças são inevitáveis 
e com elas não pode facilitar-se. O que ela denunciou e sus-
tenta, com provas, é macabro, horripilante e caracteriza 
um esquema hediondo sob cobertura de um plano que, em 
vez de saúde, era de morte.

Uma notícia muito triste. O ex-deputado estadual Ary Rigo (PSDB), 
de 74 anos, foi vítima de uma queda em sua residência, onde estava de 
quarentena. Bateu forte a cabeça e teve coágulo. Ele passou por duas 
cirurgias para retirar um coágulo no cérebro e não resistiu. Estava na 
UTI, em coma induzido. Que Deus fique ao seu lado e ao lado da família.

Marcadas para 21 de novembro, as prévias que 
escolherão o candidato do PSDB à presidência da 
República fazem do partido um território con-
flagrado. Na disputa pelo voto dos filiados, os 
principais concorrentes são os governadores João 
Dória (SP) e Eduardo Leite (RS). Contra todas as 
evidências anteriores, o gaúcho Leite avança e vem 
ganhando aliados – o mais recente é o senador cea-
rense Tasso Jereissati, que desistiu de disputar as 
prévias para apoiá-lo.

Hoje é o Dia do Idoso. Todo o nosso amor e respeito àqueles que o 
tempo permitiu fazerem parte desta caminhada.

Será em 11 de dezembro o show que marcará o retorno 
de Luan Santana aos palcos diante do público. Segundo 
o cantor, um ano e meio sem uma apresentação sequer é 
de enlouquecer. “Comeback” (volta) é o nome do espetá-
culo cujo cenário será a Jeunesse Arena, no Parque Olím-
pico do Rio de Janeiro, em Jacarépagua, com capacidade 
para 20 mil pessoas.

A angústia não está naquilo que não posso fazer, mas naquilo que 
posso e não faço. 

Com o sopro amigo de comentários que o colocam 
entre os futuros nomes governistas para deputado fe-
deral, o secretário Jaime Verruck (de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar) vê com otimismo o investimento de R$ 7,5 
milhões na compra de 40 caminhonetes para intensi-
ficar-se a vacinação contra a aftosa. A crença é que se 
trata de um reforço decisivo para o Estado melhorar 
a campanha em 33 municípios e alcançar o status de 
área livre da aftosa.

O ex-senador Jorge Bornhausen 
completa hoje 84 anos. Carioca ra-
dicado em Santa Catarina, ele foi 
um dos fundadores da Arena e do 
PFL, atual Democratas, do qual foi 
presidente. Governou SC entre 1979 
e 1982, foi senador de 1983 a 1991 
e de 1998 a 2006. Ocupou ainda os 
cargos de chefe da Casa Civil durante 
o governo Collor (à época, PRN), de 
ministro da Educação de José Sarney 
(MDB), 1986/87, e de embaixador em 
Portugal em 1996 e 1997. Não se can-
didatou à reeleição e ao despedir-se da 
Casa, disse a seguinte frase: “Nestes 
40 anos de vida pública, minhas con-
vicções jamais arrefeceram; não dimi-
nuiu minha gratidão aos brasileiros, 
especialmente ao meu bom povo de 
Santa Catarina, a quem tudo devo; 
não me demitirei jamais dos deveres 
para com a Pátria. Não perdi a fé”.

O Podemos de Sérgio Murilo, em MS, já tem como certa a 
filiação de importantes lideranças políticas e empresariais, 
tudo com o olhar nas eleições do próximo ano. O partido 
anda assanhado, especialmente agora que está atraindo o 
ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro.

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

Ao viajarmos, queremos conhecer o diferente. Sair da 
rotina é demanda de muitos turistas que partem de 
suas casas em busca de aventuras. Para essas pessoas, 
a Wonder House pode ser a escolha perfeita. Localizada 
na Floresta Nacional de San Juan, em Colorado (EUA), 
a “casa maravilhosa” está disponível para locação por 
temporada no Airbnb, empresa on-line de hospedagem 
em residências privadas. Não é apenas o visual da casa 
que chama atenção, mas o contato direto com a natureza, 
já que compartilha áreas com as fontes termais geotér-
micas mais profundas do mundo, conhecidas e procu-
radas por turistas. Além disso, pontos de esqui, ciclismo, 
caminhadas, pesca e trenós puxados por cães podem ser 
encontrados nas redondezas da moradia. Mesmo no frio, 
os moradores estão protegidos: por utilizar o Sol como 
fonte primária de calor, a casa mantém-se aquecida até 
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NO AIRBNB: CONHEÇA UMA DAS ‘CASAS MAIS EXTRAODINÁRIAS DO MUNDO’

mesmo nas temporadas de neve e temperaturas congelantes. Todas 
as características e recursos da Wonder House contribuíram para 
que fosse selecionada pela Netflix para protagonizar um episódio 
da próxima temporada da série “As Casas Mais Extraordinárias do 
Mundo”. Confira imagens da residência disponível para locação:
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‘A Fazenda 13’

Na telinha

Lançamento

Arcrebiano, Dayane Mello 
e Mussunzinho disputam 
hoje quem fica no reality

Cinco filmes para curtir no 
Dia Internacional da Música

“A Voz do Silêncio” de Rick 
Agra, já está nos streamings
EP apresenta 
nuanças 
de poesia 
surrealista 
e arranjos 
minimalistas

O novo trabalho de 
Rick Agra conta com 
as participações de 
grandes nomes de MS
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Divulgação

James Dean foi mais que um ator. Ele foi 
símbolo da juventude rebelde sem causa e 
fez escola no cinema. Vi todos os três filmes 
que ele lançou em sua carreira meteórica 
e acredito que ele influenciou uma geração 
inteira de bad boys do cinema. Foi às 17h45, 
do dia 30 de setembro de 1955, que o ator 
de apenas 24 anos morreu em um acidente 
automobilístico, em Cholame, na Califórnia, 
quando o seu Porsche Spyder atingiu um 
Ford Tudor sedan em um cruzamento. 
O motorista do outro carro, o estudante 
de 23 anos Donald Turnupseed, estava 
atordoado após o acidente, porém, pra-
ticamente, sem ferimentos. O passageiro 
de Dean, o alemão e mecânico do Porsche, 
Rolf Wütherich, ficou gravemente ferido, 
mas sobreviveu.

 Nesse fatídico dia, “Vidas Amargas” 
(1955), estrelado por Dean, era um su-
cesso nos cinemas. Após sua morte, ainda 
seriam lançandos dois filmes póstumos: 
“Juventude Transviada” (1955) e “Assim 
Caminha a Humanidade” (1956). Apesar 
de ser jovem e iniciando a carreira, Dean 
estava no caminho para o estrelato, e o 
acidente o transformou em uma lenda. Ele 
é considerado um ícone da cultura pop, que 
personificou a rebeldia e as angústias da 
juventude da década de 1950. 

Nascido em 8 de fevereiro de 1931, em 
Marion, Indiana, Dean era um apaixonado 
por velocidade. No dia de sua morte, ele 
levava seu novíssimo Porsche Spyder con-
versível para uma corrida em Salinas, 90 
quilômetros ao sul de São Francisco. De 
acordo com testemunhas, Dean não estava 
correndo no momento do acidente, e que o 
outro carro poderia estar rápido. Contudo, 
o crepúsculo e o brilho do sol que se punha 
no momento, podem ter impedido Turnup-
seed de ver o Porsche chegando.

O mecânico Wütherich nunca superou 

o acidente e tentou o suicídio duas vezes 
ao longo da década de 1960. Em 1967, 
esfaqueou a mulher 14 vezes numa tenta-
tiva frustrada de assassinato/suicídio. Ele 
acabou morrendo em um acidente de carro, 
por dirigir embriagado em 1981. Existem 
também histórias envolvendo peças do 
carro de Dean, que foram parar em outros 
automóveis, que acabaram envolvidos em 
outros acidentes fatais, mas são conside-
radas teorias da conspiração.

Na carreira cinematográfica, apenas 
três filmes foram suficientes para trans-
formar James Dean em um ícone. Sua 
forma peculiar de atuação foi promovida 
pelo diretor Elia Kazan que, depois de ouvir 
uma reclamação sobre o jeito de atuar de 
Dean, chamou-o a um canto durante a 
filmagem de “Vidas Amargas” e lhe disse: 
“Continue assim”. Foi o suficiente para 
Dean tornar clássica uma maneira especial 
de interpretar, acalorada, como se assu-
misse de fato a pele do personagem, o que 
incluía muita improvisação.

Curiosidades
James Dean era bem eclético para mú-

sica. Gostava de músicas tribais africanas 
e afro-cubanas, além de clássicos de Béla 
Bartók e Igor Stravinsky, curtia jazz e blues 
(Billie Holiday era sua preferida) e também 
Frank Sinatra e Judy Garland. A música 
“When Your Lover Has Gone”, cantada 
por Billie Holiday, era sua canção favorita.

Dean era um grande fã de Marlon 
Brando. Ele imitava seus gestos e modo de 
se vestir. Os dois se encontraram algumas 
vezes, mas Brando fez questão de falar em 
sua autobiografia que não gostava dele. 
Segundo Brando, James deixava mensa-
gens no seu serviço de mensagens mas ele 
não retornava suas chamadas. Os dois se 
encontraram três vezes: no set de “Vidas 

Amargas”, no set de “Désirée, o Amor de 
Napoleão” e em uma festa, onde Brando o 
chamou num canto e disse ao jovem ator 
que procurasse um psiquiatra.

O cantor Morrissey é um grande fã de 
James Dean, de quem copiou o estilo de se 
vestir e sobre quem escreveu um livro em 
1983 intitulado “James Dean Is Not Dead”. 
A canção “Suedehead”, de 1987, é um 
exemplo da admiração que o ex-vocalista 
da banda britânica The Smiths tem pelo 
ator. No videoclipe da música, Morrissey 
visita a cidade de Dean, passeando por 
lugares por onde o ator frequentou e 
apresentando referências sobre a vida de 
seu ídolo.

James Dean foi o primeiro ator de 
Hollywood a ser indicado ao Oscar após a 
sua morte, e inclusive é o único até hoje a 
ter duas indicações póstumas. Foram elas 
por seus papéis em “Vidas Amargas” e 
“Assim Caminha a Humanidade”. James 
Dean já foi imitado por muitos atores e 
segue imortalizado nos três trabalhos que 
deixou para a posteridade. Até o momento 
não existem substitutos por aqui. (MR)

Marcelo   Rezende

Reprodução

Há 66 anos morria James Dean, o 
‘rebelde sem causa’ de Hollywood

Marcelo Rezende

O cantor e produtor mu-
sical Rick Agra acaba de 
lançar a canção “A Voz do 
Silêncio”, nas principais 
plataformas de streaming, e 
segundo Rick a música apre-
senta letra abstrata, com nu-
anças da poesia surrealista. 
“Nos primeiros versos já é 
mostrada essa intenciona-
lidade. O invisível me tirou 
aquilo que eu nunca tive”, 
afirma Rick Agra. 

Segundo o artista, seu novo 
trabalho é para ser sentido 
e não compreendido. “Como 
algo que não pode ser visto 
é tirado de você? Na compo-
sição da letra nota-se esse 
abstrato de vária formas. 
Não é uma música pra ser 
compreendida, e sim sentida, 
pois pode manifestar diversos 
sentimentos de acordo com o 
estado de cada um ao ouvir 
a canção. A voz do silêncio 
grita em forma de sussurros 
aos ouvidos”, esclarece Agra. 

Rick Agra se mostra em-
polgado com o resultado final 
de seu novo EP e fala sobre 

as participações de Marcelo 
Ribeiro e Fabrício Paez. “A 
música traz uma harmonia 
minimalista realmente sim-
ples, porém os arranjos foram 
executados com maestria. A 
música conta com um solo de 
baixo fretless que ficou in-
crível executado pelo Marcelo 
Ribeiro. As guitarras ficaram 
por conta do Fabrício Paez, 
na verdade ocorreu um fato 
curioso o Fabrício ‘salvou’ a 
gravação, pois a música já 
estava pronta com uma gui-

tarra guia que deu problema 
de gravação quando foi pra 
distribuidora, e o Fabrício 
gravou de última hora, acres-
centou algumas frases que 
ficaram incríveis e um timbre 
indiscutível” , disse o músico.

Rick exalta a participação 
rítmica do músico Marcus 
Loyola. “Como ele mesmo 
disse: ‘Criei um arranjo espa-
cial’. Ele usou um tom como 
caixa, a bateria tem muito ‘re-
verb’ que soa como um acom-
panhamento leve e eficaz.”

“O clipe tem um teor quase 
que sufocante, como se a 
voz que precisar ser dita é 
sempre sufocada, e acaba 
por gritar em silêncio. Os 
recursos de luz e sombra são 
predominantes nas cenas, so-
mado a objetos minimalistas. 
O clipe passa praticamente 
em apenas um local”, finaliza 
Rick Agra.

“A Voz do Silêncio” en-
contra-se disponível no Spo-
tify, Deezer, Apple Music, You-
Tube Music e Boom.

Folhapress

Arcrebiano, Dayane Mello e 
Mussunzinho disputam a per-
manência nesta semana em “A 
Fazenda 13” (Record). Um dos 
três será o segundo eliminado 
do programa e deixa a compe-
tição hoje a noite.

Mussunzinho foi indicado 
pela fazendeira Erika Sch-
neider. Ela justificou dizendo 
que o colega teve atitudes 
machistas durante o confina-
mento, o que ele nega.

Por sua vez, Arcrebiano 
recebeu os sete votos dados 
pelos colegas a Rico Mel-
quiades. O ex-De Férias com 
o Ex tinha o poder da chama 
e transferiu os votos para 
o colega. Ele tinha o direito 
de puxar alguém para ir 
também para a roça, e optou 
por Dayane.

Gui Araujo, que também 
chegou a ser indicado por 
ter sobrado na dinâmica do 
“resta um”, conseguiu se li-
vrar da berlinda. Ele venceu 
a prova do fazendeiro, se tor-
nando fazendeiro da semana 
pela segunda vez.

Prova do fazendeiro
A prova que sagrou o 

novo fazendeiro do pro-
grama consistia em tentar 
derrubar patinhos colo-
ridos, que representavam 
os adversários, com um 
lançador de bolinhas de 
tênis. A ordem de partici-
pação (bem como a cor dos 
patinhos) foi sorteada no 
começo da prova.

Cada um dos partici-
pantes também tinha um 
“patinho feio”. Caso um 
oponente derrubasse o 
animal que tinha aquela 
numeração, ele tinha de 
passar uma rodada sem 
jogar.

Dayane foi a primeira eli-
minada, uma vez que os dois 
concorrentes dela se uniram 
para tirá-la. Na sequência, 
Gui Araujo conseguiu eli-
minar o amigo Arcrebiano 
para se tornar o fazendeiro 
da semana. Mussunzinho 
não participou da prova, 
pois havia sido vetado por 
Marina Ferrari. A influen-
ciadora digital ganhou esse 
poder de Rico Melquiades.

O Dia Internacional da 
Música é comemorado anu-
almente em 1º de outubro, 
e a data tem como objetivo 
homenagear essa que é uma 
das formas de arte mais 
apreciadas pelas pessoas do 
mundo todo. 

A ideia para criar o Dia 
Mundial da Música surgiu 
a partir de uma iniciativa 
da Unesco (Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cul-
tura), em 1975, por meio da 
International Music Council 
– uma organização não go-
vernamental, fundada em 
1949, e que tem o objetivo de 
promover a paz e a amizade 
entre os povos com o auxílio 
da música. 

Para celebrar esta data 
que trata de uma das mais an-
tigas manifestações artísticas 
da humanidade, o caderno 
Artes & Lazer indica cinco 
filmes para curtir em casa 
nos principais serviços de 
streaming.

1.Across the Universe
Esse musical original e 

criativo vai deixar qualquer 
beatlemaníaco com o coração 
acelerado de emoção. O filme 
acompanha a história de 
amor entre Jude e Lucy nos 
anos de 1960. Além de estar 
recheado de composições da 
banda mais famosa do mundo, 
o longa conta com participa-
ções especiais de Bono Vox 
e Joe Cocker. O longa está 
disponível na Apple TV.

2.Whiplash: Em Busca da Perfeição
O filme retrata a saga de 

Andrew Neiman, estudante 
baterista de jazz de um 
conservatório dos Estados 
Unidos. O drama foca na re-
lação do jovem músico com 
seu professor, que usa de 

técnicas não convencionais 
para extrair o melhor dos 
seus alunos. O longa está na 
lista dos 100 melhores filmes 
de todos os tempos de acordo 
com a revista “Empire”. Dá 
para curtir o filme pelo strea-
ming Star+ e Apple TV.

3.Elis
O filme passa pela bri-

lhante trajetória de Elis 
Regina. Interpretada pela 
mineira Andreia Horta, a 
produção encanta pelas ex-
celentes performances vocais 
da atriz. Para o papel, ela 
tomou aulas de canto inten-
sivas durante três meses, que 
surtiram efeito. Andreia foi 
agraciada com o Kikito de 
Melhor Atriz pelo Festival de 
Gramado de 2016. Disponível 
por meio da Globo Play e do 
Telecine Play.

4.Escola do Rock
Essa comédia estre-

lada por Jack Black é a es-
colha ideal para aproveitar 
com a criançada. O longa 
acompanha um músico que 
se passa por professor em 
uma escola tradicional dos 
Estados Unidos. O farsante 
começa a ensinar tudo sobre 
o rock’n’roll para seus alunos 
e os prepara para uma grande 
batalha de bandas. Você pode 
assisti-lo na Netflix.

5.Tim Maia
O longa percorre cinco dé-

cadas da vida e da música do 
grande Tim Maia. A produção 
foi baseada na biografia “Vale 
Tudo – O Som e a Fúria de 
Tim Maia”, do jornalista Nelson 
Motta, que garantiu a quali-
dade do roteiro. Destaque para 
o ator Babu Santana, que inter-
pretou a imensa personalidade 
do cantor carioca. Também 
disponível na Netflix.(MR)
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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 30/09

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

Se você tiver que trabalhar hoje, você vai achar difícil 
manter a concentração, os diálogos dominam. Seus 
impulsos o impedem de seguir seu ritmo e isso é 
desgastante. Tirar um dia de folga seria oportuno. 
Você terá a impressão desagradável de que o seu 
parceiro está tentando controlá-lo. Evite jogar o 
mesmo jogo. Por outro lado, nada impede você.

Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. Você vai 
querer dar um grande passo e isso é a coisa certa a fazer. 
Certifique-se de dar-se este espaço. Você está fazendo 
muito por outras pessoas. Você não está consciente de 
seus limites! Vai ganhar pontos extras com seu parceiro 
nesta sexta-feira. Se você fizer o que ele diz! Você vai 
fazer isso melhor se seguir as trilhas que aparecem.

Você vai achar difícil aceitar a rotina. Não force as coisas, 
mude o que precisa ser mudado! Seus crescentes 
poderes intelectuais têm uma tendência a fazer com que 
se esqueça de suas necessidades físicas. Você começa 
a sentir a necessidade de reflexão e de se afastar. Não 
passe por cima disso, mas, ao mesmo tempo, não 
descuide das suas conexões mais próximas. 

Suas ideias estão ganhando impulso. Há previsão de 
reconhecimento em vista, o que será bom para seu ego! 
É o momento ideal para rever seus hábitos alimentares 
e fazer uma dieta a fim de regular os seus ritmos 
biológicos naturais. Você estará muito bem com sua 
família ou seu parceiro. As crianças vão ter um papel 
predominante hoje, elas trazem uma alegria imensa.

Você tem razão em não se levar a sério hoje, é só seguir 
o que todo mundo faz. Poderia tirar um tempo para se 
descontrair antes que o estresse tome conta de você. 
Precisa estar em paz com com o seu parceiro. A razão para 
isso é um obstáculo que você precisa atravessar dentro 
de si mesmo, onde o passado volta à superfície. Use isso 
como uma oportunidade para limpar e remover detritos.

Seu entusiasmo de hoje vai deixá-lo nervoso e um 
pouco delicado. As coisas vão ficar tensas e isso vai 
gastar suas energias - esteja em contato com a água 
para afastar o estresse. Você vai ganhar pontos extras 
com seu parceiro nesta sexta-feira... Se você fizer o que 
ele diz! Você vai fazer isso melhor se seguir as trilhas 
que aparecem, sem restrições preconcebidas.

Sua ingenuidade excessiva pode levar você a gastar 
mais. Mantenha um senso de proporção. Outros vão 
invejar a sua boa forma. Vá com calma, você vai se 
cansar das outras pessoas. Você está preso em um 
turbilhão de paixão que o está incitando a explorar 
todos os tipos de excesso sensual. Cuidado com 
fantasias passageiras, não assuma compromissos.

A sorte lhe permitirá progredir na direção de seus 
objetivos. Não hesite, seja você mesmo, espontâneo. A 
determinação permite que você esqueça as pequenas 
doenças corporais que estavam pesando. Acalme-se. 
Você vai se sentir completamente à vontade com o 
seu parceiro - é hora de aproveitar a vida e desfrutar 
dos prazeres do Cupido.

Suas dúvidas vão desaparecer e isso vai levantar o seu 
espírito, você vai se sentir encorajado. Você se sente muito 
mais à vontade consigo mesmo e deve isso a si mesmo 
e aos seus esforços para melhorar seu estilo de vida. A 
influência masculina vai lhe dar uma visão differente dos 
novos prazeres. Fique aberto a novas ideias e você vai 
ganhar com uma concepção recém enriquecida do amor.

Será necessário fazer algumas perguntas e ser flexível 
a fim de resolver e realizar suas esperanças. O cansaço 
que você está sentindo é devido à falta de exercício. 
Você vai saber como liderar suavemente discussões 
com o seu parceiro exatamente onde você quer. É hora 
de revelar seus planos e falar sobre seus desejos para 
se fazer compreender.

O dia começa puxado e será preciso organizar direitinho 
a sua agenda para encontrar tempo para todas as suas 
obrigações. Vai ser preciso ralar dobrado e talvez tenha até 
que aceitar serviços extras, mas todo esse esforço deve 
render uma grana. À noite, com a Lua de mudança para 
Leão, podem surgir novidades interessantes nos assuntos 
do coração. Você e o love estarão mais próximos!

O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não ficará 
decepcionado com aqueles que o rodeiam. Você está 
cada vez mais em forma e ficará satisfeito com seus 
esforços. Reduza o consumo de doces, eles não são 
a recompensa ideal. Você será forçado a tomar uma 
decisão, evite certos erros da sua vida amorosa passada, 
mas você já sabe qual é o caminho certo a tomar.

Telinha

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

Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo 
a roubar Malagueta. Júlio consegue gravar a fala 
de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Expedito 
conta a Antônia que Mônica fugiu da cadeia. 
Antônia pergunta a Evandro se ele sabe onde 
Mônica está. Júlio vê Arlete entrando no hotel 
e fica curioso para saber o que faz ali. Borges 
reluta em aceitar a proposta de Eric para morar 
no hotel enquanto a casa não é reconstruída, 
mas acaba aceitando. Arlete se surpreende ao 
ver Júlio em seu táxi. Arlete despista Júlio sobre 
sua ida ao Carioca Palace.  

Mabi alerta Clotilde que Ariclenes foi desmas-
carado na internet. Jacques nega que conhecia Va-
lentim. Luti encontra o pai desacordado e descobre 
que ele foi vítima de Adriano. Thales se entende 
com Bruna e viaja com Julinho para Saquarema. 
Madu aconselha Armandinho a procurar terapia. 
Bruna prepara a festa de aniversário de Edgar 
e teme que Luísa apareça. Cecília demonstra 
preocupação com a situação de Ariclenes. Mário 
avisa que o ateliê de Valentim está cercado por 
jornalistas e Ariclenes decide enfrentá-los. Thales 
convida Julinho para morar em Saquarema.

Jamil provoca Guebo ao ver Samuel com Zayla. 
Clemência foge, e Quinzinho inventa para Vitória 
que foi ela quem vendeu seus imóveis. O jornal de 
Tonico é invadido. Borges e Tonico ferem Guebo, 
mas não conseguem descobrir sua identidade. 
Pedro decide casar Isabel e Leopoldina, e pede que 
Teresa e Luísa trabalhem juntas no levantamento 
de pretendentes. Guebo pede ajuda a Pilar. No dia 
do casamento de Tonico e Dolores, Pilar sequestra 
a irmã com a ajuda de Guebo. Eudoro vai atrás da 
carruagem que sequestrou Dolores, e Tonico exige 
que Nélio impeça os convidados de irem embora.

Duca explica para Karina que esta à procura de 
provas contra Lobão. Henrique decide não esperar 
Jade, e Lucrécia se desculpa com os convidados. 
Duca fotografa documentos da Khan. Jade con-
fessa para Lucrécia que estava com Cobra, e é du-
ramente repreendida pela mãe. Heideguer afirma 
a Henrique que irá lhe revelar os verdadeiros 
negócios da família. Karina discute com Nat. João 
tem uma crise de pânico ao gravar seu comercial 
para TV e René o apoia. Edgard consola Jade. Nat 
e Duca conseguem provas sobre o esquema de 
apostas de Lobão no campeonato Warriors. 

Cris e André conversam sobre o clipe que 
querem fazer para o concurso da escola. Mili 
vai com Mosca até o local indicado pela carta e 
espera a pessoa misteriosa que prometeu contar 
quem é sua mãe. No momento que Matilde decide 
ir até Mili, é capturada por dois homens e levada 
até um carro onde está Carmen. Mili e Mosca vão 
embora chateados. Matilde consegue fugir do 
carro e escapar dos três. Lúcia e Helena chegam 
ao orfanato com as malas da mudança. No pátio 
do orfanato, as chiquititas ensaiam a coreografia 
da música “Amigas”. 

José Alfredo questiona Maria Marta. Téo Pe-
reira conta a Maurílio que Silviano é ex-marido 
de Maria Marta. Reginaldo deita na cama de Cora 
e a assusta. Cora enfrenta Reginaldo. Xana diz 
a Naná que ouviu um barulho estranho na vizi-
nhança. Orville, Naná e Xana vão à casa de Cora. 
Orville chama Carmem a mando de Cora. Maurílio 
vai ao apartamento de Téo Pereira. Maria Marta 
vê, de longe, José Alfredo sendo transferido da 
delegacia. Maurílio e Téo conversam. Maurílio 
chantageia Maria Marta. Xana liga para Elivaldo 
e conta o que aconteceu na casa da família dele.

Novelas Novelas Novelas 

Pela primeira vez, a Globo vai mostrar como 
são escolhidos os sambas-enredo que contagiam 
a Marquês de Sapucaí durante os desfiles das 
escolas do Grupo Especial do carnaval carioca. A 
emissora vai estrear o “Seleção do Samba”, série 
de cinco programas especiais, que vão ao ar aos 
sábados, após o “Altas Horas”, a partir de 16 de 
outubro. Com apresentação de Luis Roberto e 
comentários de Milton Cunha e Teresa Cristina, 
a iniciativa é uma parceria da Globo com a Liesa. 
“Vamos desfrutar de um momento sagrado para 
o carnaval, o ritual da escolha do samba. Agora, o 
mundo do samba divide esse momento com todo 
o Brasil”, convida Luis Roberto. As gravações do 

programa, produzido pela Endemol Shine Brasil, 
acontecem nesta semana na Cidade do Samba, 
seguindo todos os procedimentos de segurança. A 
atração conta com integrantes das comunidades, 
sempre dentro das limitações impostas pela 
pandemia. “A gente ainda não tem a noção exata 
da nossa saudade do carnaval, mas tivemos uma 
amostra. Quando entrou a bateria da primeira 
escola, eu já me emocionei. É disso que eu gosto”, 
diz Teresa Cristina. Por semana, três escolas 
apresentam seu trio de finalistas, e o vencedor é 
escolhido por jurados de cada agremiação. No dia 
13 de novembro, vai ao ar a reapresentação dos 12 
sambas oficiais do carnaval. 

Representante da juventude 
indígena conectada, Tukumã 
Pataxó é um dos apresentadores 
de “Papo de Parente”, primeiro 
podcast indígena do Globoplay, que 
estreia nesta quinta-feira, dia 30. O 
estudante de gastronomia comanda 
o quadro “Receitas da Terra”, em 
que compartilha pratos típicos da 
culinária indígena.

Representante da 
juventude indígena 
conectada, Tukumã 
Pataxó apresenta o 
podcast ‘Papo de 
Parente’ no Globoplay

Globo cria série Globo cria série 
de programas para de programas para 
mostrar a escolha mostrar a escolha 
dos sambas-enredo dos sambas-enredo 
do Grupo Especial do Grupo Especial 
do carnaval cariocado carnaval carioca
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

L039E -  Rua  Barão do 
Rio Branco,135  – Sala 
De Estar C/ Ar Condiciona-
do, Cozinha C/ Armarios, 
Uma Suite Com Armarios 
E Ar Condicionado, Dois 
Quartos Com Armários 
(UM COM AR CONDICIO-
NADO), BH/ae, sacada, 2 
VAGAS garagem  LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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 

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 

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 

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  

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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   

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 

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   

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 

NOVA OL INDA 
L 0 4 1 A – R Sa m b u rá , 9 
1 - sa la e sta r/ja n ta r, a p 
to /AE, Q /AE, BH, Co z/AE, 
AS, d e sp e n sa , DE, va ra 
n d a , CQ , g a r L O RIDANI 
M ART INS – CRECI 1 8 5 
1 – 3 3 2 1 -9 1 3 1

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 

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 

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

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

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

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

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

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 

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

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 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma 
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  

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo Ter-
reno (660m²). Possui Hall 
Social, Duas Salas de Estar, 
Sala de Jantar, 6 Dormi-
tórios 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

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

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

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

VENDO OU ALUGO/ 
ACEITO PROPOSTA

Vila 10 kitinets,aptos cen-
tral 3 Qtos todos c/ guarda 
roupa embutido, sala, loja. 
casa V. Sobrinho, terreno 
na Orla. Vendo sala comer-
cial Central 180 mil de en-
trada e o restante parcelo/ 
apto 2 qtos Res. Cácías. 
Casa Corumbá 1 suíte, 3 
Qtos, sala cozinha/ copa/ 
WC, aceito carro no negó-
cio. F: (67) 99647-7912/ 
99181-0848

JD DAS REGINAS
390M². 13x30. ASFALTO. 
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

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

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

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 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

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

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

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

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

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

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

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

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

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 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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, 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 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA SE 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 

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

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

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
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RANGER CD 2.2 XLS 
4X4 

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

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

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

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 

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

GOL 1.0L 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

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

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 

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 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 

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

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

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 

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

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 

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

VOYAGE TRENDLINE 
1.6

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. 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
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 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 Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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
 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 

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
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207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

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

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 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

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

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 
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

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 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

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

SANDERO 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 EXPRESSION 
1.6 

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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

PRECISA -SE DE 
ALINHADOR

De automóveis linha leve e 
caminhonete. Impacto car, 
na Av. Bandeirantes, 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. 

KM ESTÉTICA AUTO-
MOTIVA

Fazemos polimentos profis-
sional, gariba, higienização 
em banco de couro, tecido 
e teto, lavagem simples e 
lavagem completa. Ligação 
e WhatsApp (67) 99833-
5549 Matheus

DIARISTA CLEONICE 
Faço faxinas em escritórios, 
residências, lojas e pós 
obras. Também faço ser-
viço de lavar, passar, cozi-
nhar, organização de armá-
rios e closet’s. Agende um 
horário comigo: WhatsApp: 
(67)98437-6184   

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

Limpeza de caixa de gor-
dura, esgotos, pias, ralos 
e tanque em geral. Limpeza 
de fossa séptica, lavagem 
de galerias e hidro jato. 12 
Anos no Mercado.  Quali-
dade e Excelência. Ligação 
e WhatsApp (67) 99149-
2259/ (67) 99208-5801 

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 

REFRIGERAÇÃO NOVA 
ESPERANÇA 

Conserto de Máquina de 
lavar, freezer, geladeira, 
ar-condicionado em geral. 
Especializada: Prodossimo, 
continental e brastemp. 
Rua: São João batista; Nº 
14-Vila Nasser (67)99231-
2205/ (67)999559044 
(Francisco) 

PEQUENOS REPAROS
Faço muro, calçadas, pintu-
ras e retiro sobras de obras. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99620-7758 Wilson

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

REABILITAÇÃO DE 
CRÉDITO

Serasa, spc, protestos e 
negociações de dívidas, te-
mos departamentos jurídi-
co. Ligações e WhatsApp: 
(67)98215-0927 

DEPILAÇÃO FEMININA 
EM GERAL

Você que tem vergonha de 
ir ao salão ou até mesmo 
não consegue sair de casa, 
atendo em toda Campo 
Grande no conforto de seu 
lar, com uma taxa de R$ 
15,00, tenho maca. Pre-
ços a partir de R$ 10,00 
Whats: (67) 99162-8874 

SILVANA NAIL’S E HAIR
Pé e mão de segunda a 
quarta R$30,00 / Acríli-
cas de segunda a quarta 
R$70,00 / Cristalização 
R$80,00 / Progressi-
va R$150,00 Hidrata-
ção+Escova+Mão em 
acrílicas= R$160,00 / 
Blindagem R$60,00. Agen-
de seu Horário: WhatsApp: 
(67)99281-4675  

 KATIA ENTRAR EM 
CONTATO 

Peço para que Katia en-
tre em contato comigo 
através do telefone (67) 
98475-2160 para retirada 
do videogame playstation 
4, que foi deixado para ma-
nutenção!

IGREJA PENTECOSTAL 
MINISTÉRIO A.D.I 
PENTECOSTAL(R)

Projeto A.D.I Pentecostal 
conta com a sua ajuda. 
Necessitamos da sua aju-
da para adquirir o terreno 
para a futura Igreja e para 
o futuro projeto. Conta: 
8685-4, Ope: 013 Agência: 
3657 Pr. Juliano Alexandre 
(67) 98442-9829/ (67) 
99125-9792

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

FICIAL
Comercializa sêmen bovi-
no e insumos. (67) 3044-
7993 (67) 99981-9789

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em 
troca  gibi, revista, livro, 
CD ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773

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

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas em Domicílio. 
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343  / 9 
9332-9227.

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

CANTEIRO ESPETINHO 
DO NÉLIO

Servimos espetinhos de 
carne, tulipa, coração, 
queijo coalho entre outros 
com ou sem acompanha-
mento. Todos os dias na 
Avenida Alberto de Araújo 
Arruda,148 Bairro Mata do 
Jacinto. Venha Experimen-
tar! Contato: (67) 99112-
6216
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