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Não tive intenção 
de agredir 
Poderes, diz 
Bolsonaro

CBF conversa com 
prefeituras para 
liberar torcida 

PSDB de MS segue 
decisão nacional 
e será oposição

Em um dia de manifestação, Ceasa MS registrou perda de até 30% na movimentação de alimentos

São Gabriel O bloqueio na BR-163, km 164, ocorreu somente no início da manhã. No entanto, os caminhoneiros 
permaneceram no ponto de concentração até a noite. Bandeiras do Brasil foram hasteadas por meio de guinchos. 

Douradina Produtores rurais da região apoiaram a manifestação ajudando com maquinários o bloqueio de veículos 
de carga que circulava o km 290 da BR-163, salvo os que transportavam produtos perecíveis e veículos de passeios. 
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Estoques aguentam quatro dias de paralisação
Apenas um dia de manifes-

tações dos caminhoneiros no 
Brasil, com o fechamento de 
algumas estradas, inclusive 
em Mato Grosso do Sul, foi su-
ficiente para ter uma redução 
de, pelo menos, 30% de movi-

mentação na Ceasa (Centrais 
de Abastecimento do Estado) de 
Campo Grande. Se seguir esse 
índice de adesão entre a cate-
goria, quatro dias seriam ne-
cessários para levar ao colapso, 
apontam especialistas ouvidos 

pelo jornal O Estado. 
Em contrapartida, após o 

ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes, pedir o fim da 
paralisação alegando que ela 
traria prejuízos ao país, como 
aumento da inflação e escassez 

ainda maior no abastecimento 
da população em meio à pan-
demia, à tarde foi a vez do pró-
prio Bolsonaro usar o site oficial 
do governo federal para divulgar 
nota afirmando que não teve 
“nenhuma intenção de agredir 

quaisquer dos Poderes”. Com 
isso, a expectativa é de que, 
diferente dos atos de 2018, as 
paralisações deste ano tendam a 
perder força nos próximos dias, 
com a retomada do tráfego nas 
rodovias. Página A5

de leitos    
ocupados 

Mostra “Mato 
Grosso dos Sonhos” 
provoca reflexões. 

Longe da zona de risco, 
Mato Grosso do Sul tem 
apenas 33% dos leitos de 
UTI ocupados. Além disso, 
boletim divulgado pela Fio-
cruz (Fundação Oswaldo 
Cruz) mostra que Mato 
Grosso do Sul está em nível 
baixo de risco desde o dia 9 
de agosto. Para o secretário 
de Saúde do Estado, tais re-
sultados só foram possíveis 
com o avanço e o desem-
penho de Mato Grosso do 
Sul com a vacinação contra 
o novo coronavírus, nos úl-
timos meses. Página A6

O presidente Jair Bolsonaro 
divulgou nota na qual recua e 
afirma que não teve “nenhuma 
intenção de agredir quaisquer 
dos Poderes”. Antes da divul-
gação de nota, o presidente 
Jair Bolsonaro conversou por 
telefone com o ministro Ale-
xandre de Moraes, mediado 
por Michel Temer. Página A4

Diante do impasse criado 
para a volta do público aos 
estádios pelo Flamengo, a CBF 
intensifica os esforços com as 
prefeituras das cidades dos 
clubes que disputam a compe-
tição. Página B1

 PSDB de Mato Grosso do 
Sul vai acatar as orientações 
do diretório nacional, diz o 
presidente Sérgio de Paula. A 
executiva nacional firmou a po-
sição e também decidiu iniciar 
a discussão interna com suas 
bancadas sobre aderir à defesa 
do impeachment. Página A3

Nilson Figueiredo

Franz MendesVictor Currales

UNIVERSIDADE PÚBLICA

UFMS aumenta oferta 
de vagas e prepara 
novo curso em 2022

Com a retomada dos alunos na 
modalidade presencial, prevista 
para o mês de março do próximo 
ano, a Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul ampliou 
para 5.525 o número de vagas 

oferecidas pelos vestibulares e 
em diferentes graduações. Além 
disso, vai ofertar, pela primeira 
vez, o curso de bacharelado em 
História no campus de Campo 
Grande. Página A6

Inflação sobe 
em Campo Grande 
e fecha em 0,89% 

Governo vai isentar 
ICMS da tarifa 

extra de energia 
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consu-

midor Amplo) de agosto, em Campo Grande, ficou 
em 0,89%, 0,10 ponto percentual acima da taxa 

de julho (0,79%). No ano, o IPCA acumulou alta de 
6,34% e, em 12 meses, de 11,26%. Essa é a maior 

variação para o país no mês de agosto desde 2000. 
Dos nove grupos de produtos e serviços pesqui-
sados em Campo Grande, oito tiveram alta de 
preços em agosto. O maior impacto (0,29 p.p.) 

ficou com transportes (1,31%), depois alimentação 
e bebidas (0,90%), que desacelerou em relação 

ao mês anterior (1,32%). Página A8

O governador Reinaldo Azambuja disse que pre-
tende isentar a cobrança do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a 
nova bandeira tarifária de energia elétrica, 

a de escassez hídrica. Segundo o chefe do Execu-
tivo, a medida serve para diminuir o impacto 

na conta de energia dos consumidores. 
“Agora, o governo lançou a taxa que vai impactar 
perto de R$ 14 a cada 100 kWh, que é a taxa de 
escassez hídrica, um custo adicional. Estamos 

avaliando, pois existem vários pedidos de isenção”, 
anunciou Azambuja. Página a7

Protestos dos caminhoneiros

33%
por COVID

Página C1

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  14º        26º
Dourados  15º        26º
Corumbá  18º        31º
Ponta Porã  14º        24º
Três Lagoas  21º        34º

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à 
tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Em outubro de 2020, o Eg. Superior Tri-
bunal de Justiça firmou entendimento 
através da 3ª e 4ª Turmas, em mais um 

ato de ativismo judicial, acabando por possi-
bilitar que os produtores rurais, com menos 
de dois anos de registro na Junta Comercial, 
possam ingressar com pedidos de recuperação 
judicial, decisão essa que, com a devida vênia, 
ofendeu diretamente a intenção expressa 
do legislador pátrio. Jogando uma pá de cal 
sobre o assunto, em 24 de dezembro do mesmo 
ano foi promulgada a Lei nº 14.112/20, a qual 
modificou diversos dispositivos da Lei de Recu-
peração Judicial e Falência (Lei nº 11.101/05), 
acabando por excluir a exigência do prévio 
registro na Junta Comercial. Inegavelmente 
que a retirada da aludida exigência favorece, 
mais uma vez, a classe dos produtores rurais, 
os quais poderão se ancorar nos mecanismos 
da Lei nº 11.101/05 como se fossem verdadeiras 
empresas, possibilitando a reunião de seus 
credores e a imposição de “pressão” seus 
vantajosos planos de recuperação. Assim, 
uma vez que reiteradamente a Recuperação 
Judicial é utilizada apenas visando sobrestar 
eventuais ações judiciais promovidas por cre-
dores, como feito recentemente pela Samarco, 

cabe aos credores constituir seus créditos sem 
que possuam natureza exclusiva na atividade 
rural ou ainda atrelar tais créditos com outras 
formas de garantia, como alienação fiduciária, 
fiadores e avalistas. Por sua vez, apesar da 
referida flexibilização em favor dos produtores 
rurais, a mesma não é absoluta e nem possui 
critérios vagos, o que ocasionaria novos ati-
vismos judiciais, sendo imposta a condição 
temporal através da apresentação de Escri-
turação Contábil Fiscal (ECF), Livro Caixa 
Digital do Produtor Rural (LCDPR), Declaração 
do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 
(DIRPF) e balanço patrimonial, todos entre-
gues tempestivamente aos respectivos órgãos. 
Uma vez sendo possibilitado o ajuizamento de 
recuperação judicial para produtores rurais, 
há ainda a possibilidade de apresentação de 
plano especial de recuperação judicial, no 
qual o crédito recuperado não pode exceder a 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais) e com homologação do plano de 
recuperação sem a necessidade da aprovação 
por meio da assembléia geral, podendo ainda 
o produtor rural apresentar deságio sobre 
os créditos recuperados, sem oitiva de seus 
credores. Noutro norte, não é preciso muito 

esforço para constatar que a nova safra de 
produtores rurais (agronegócio 4.0) está lan-
çando meios de redução da carga tributária e 
de blindagem de patrimônio (holding rural), 
mantendo em seu fluxo gestacional uma cul-
tura destinada ao preenchimento de todos os 
requisitos legais para o ingresso com eventual 
pedido de recuperação judicial, o que acabara 
por viabilizar o referido instituto e garantir 
aos seus credores, mesmo que minimamente, 
o recebimento dos valores devidos. Dessa feita, 
nota-se que tais mudanças importarão na ne-
cessidade de adequação contábil por parte dos 
produtores rurais, bem como exigirá atenção 
redobrada dos credores que não desejem que 
seus créditos fiquem sujeitos aos ditames do 
Plano de Recuperação, especialmente no que 
se refere à manutenção de eventuais garantias 
atreladas ao crédito.

Sobre o NWADV
Em um país de dimensões continentais e 

que guarda indiscutíveis peculiaridades re-
gionais, a presença física do NWADV, em cada 
estado brasileiro, constitui-se como verdadeiro 
diferencial de sua atuação. O NWADV possui 
estrutura física própria em todas as capitais 
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Editorial

Da flexibilização das normas de recuperação 
judicial para produtores rurais pessoas físicas

‘The Wall’ ou o muro invisível 

Eduardo Mercadante

Gilberto Verado

O ser humano parece obcecado em 
construir muros. Antes eram pe-
quenos. Circundavam apenas casas 

ou espaços considerados restritos. Em 
épocas de maior insegurança eles se proli-
feram, ganhando adereços eletrônicos para 
denunciar não convidados. Assim, se tornou 
uma espécie de símbolo de privacidade, de 
insegurança e de cerceamento da liberdade.

O segundo disco mais tocado na década 
de 80 nas rádios brasileiras, “The Wall”, da 
banda inglesa Pink Floyd fazia referência 
aos muros internos e externos que as pes-
soas vão construindo no decorrer da sua 
vida. Tijolos e cimento do muro interno são 
de ordem moral e de repressão de emoções 
vitais. Os externos são preconceitos disfar-
çados em insegurança. Também podem ser 
construídos para delimitar espaços vitais 
das pessoas, de territórios ou de nações. O 
muro revela que quanto maior sua altura 
maior a insegurança. Mas a presença de 
qualquer tipo de muro, interno ou ex-
terno, vai sempre criar obstáculos para a 
espontaneidade. Parece refletir, além de 
uma cultura de medo disseminada pelas 
mídias de massa, uma representação do 
individualismo exacerbado.

“The Wall” tinha um objetivo, derrubar 

muros e falar da sua inutilidade, já que 
seu papel é uma construção simbólica. 
Mesmo assim, cada vez maior o apego. 
Muros também podem representar um 
cerceamento do ir e vir das pessoas. Foi 
o caso do Muro de Berlim que começou a 
ser construído em 13 de agosto de 1961 
e foi derrubado em 1989 e este mês de 
novembro comemora trinta e um anos de 
sua desconstrução e comentado em várias 
matérias de jornais e televisão. Possivel-
mente para lembrar que a humanidade al-
cançou uma liberdade como nunca em sua 
história civilizatória, porém a tem usado 
bem mais para a liberdade pessoal do que 
para a utilização civilizada desta liberdade 
conquistada com suor, sangue e lágrimas 
de muitos que já se foram. Fico pensando 
nas pessoas corajosas que tomaram a ini-
ciativa de derrubar o Muro de Berlim, tão 
simbólico na época foi um alimento para 
os libertários. Penso também no muro na 
fronteira entre o México e os EUA que o 
expresidente Donald Trump insistia em 
terminar. Talvez em razão de constatar que 
por maior que seja o poder não consegue 
se safar da insegurança. Acaba caindo na 
percepção coletiva que sua política ex-
terna obedecia às suas emoções internas. 

Prefiro as cercas e os quintais antigos. 
Eles tinham sempre árvores frutíferas. Do 
vão das cercas podia-se ver o amadureci-
mento das frutas, que como um convite 
aos vizinhos para trocar cumprimentos, 
palavras e frutas. Quase uma desculpa 
para amadurecer contatos humanos.

Sinto uma ponta de inveja dos pássaros, 
que não conhecendo muros, no seu voo 
diário levam a liberdade que o homem 
perdeu quando a confundiu com individu-
alidade extremada.

Pessoas podem se tornar muros, basta 
exercitar o egocentrismo e a avareza. O 
afeto e a solidariedade são marretas que 
um dia derrubaram o muro entre as Ale-
manhas. Mesmo com todo o avanço tecno-
lógico e cientifico ainda teimamos em cons-
truir muros reais e simbólicos, internos e 
externos entre nós mesmos, como se isso 
prolongasse a vida ou protegesse pessoas 
de algum mal imprevisível. Mesmo que as 
muralhas da China a tivesse resguardado 
por muito tempo da cobiça alheia, tornou-
-se obsoleta diante da novidade. 

Como, em canção, profetizou Geraldo 
Rocca “a novidade vem atrás da tradição”, 
empurrando consciências para viver o 
máximo possível sem muros, que teimam 

 Psicólogo

Advogado

O Brasil caminha rapidamente para 
um ponto de ruptura cujo resul-
tado é imprevisível. O sistema está 

podre e o povo está revoltado. Quando 
o povo decide peitar o sistema, isso é 
sempre um enorme perigo, e quem está na 
liderança de movimentos assim assume 
grande risco. Não se tenha dúvidas de 
que muitos caminhoneiros que pretendem 
paralisar o país são patriotas com as me-
lhores intenções e querem evitar um des-
tino comunista para o Brasil. Mas temos 
muito mais para reivindicar e a pauta ser 
coletiva, como a inflação batendo 10% e 
combustível com alta de 30% no ano. E 
nenhum lado sabe ao certo como reverter 

o quadro econômico. 
O que antes era defendido: primeiro 

a saúde e depois a economia. Agora se 
inverteram os valores. O STF (Supremo 
Tribunal Federal) segue desafiando a 
população. O ministro Luiz Fux, presi-
dente do Supremo, em resposta, apre-
sentou discurso inflamado com ame-
aças e o posicionamento de que nada 
mudará. A liberdade de expressão no 
país virou crime hediondo, inafiançável. 
O suposto financiador do mega-assalto 
de Araçatuba, preso nesta semana, já 
foi solto, ao passo que Daniel Silveira e 
Roberto Jefferson ainda estão presos.

Pode-se não gostar do presidente Jair 

Bolsonaro. Sua conduta pessoal é repro-
vável, além disso desconstruiu a imagem 
da direita brasileira. No entanto, aturá-lo 
e respeitá-lo como presidente eleito se faz 
necessário perante uma democracia, bem 
pior do que ter um togado com mandato vi-
talício dizendo o que se pode ou não falar. 

O clima está muito tenso mesmo, e 
cada vez há menos espaço para dúvidas, 
nuanças ou cinza. A coisa vai afunilando 
para uma bifurcação, para uma convulsão 
social, quiçá guerra civil, o que ninguém 
deseja. O povo é uma união de indivíduos 
autônomos, não de autômatos. Não tem 
essa de gado e robô. Ninguém controla a 
tua vontade. Eis o perigo! 

Uma ameaça A liberdade de expressão 
no país virou crime

 hediondo, inafiançável. 
O clima está muito tenso 

mesmo, e cada vez há 
menos espaço para 

dúvidas, nuanças ou 
cinza. A coisa vai

 afunilando para uma 
bifurcação, para uma 

convulsão social, quiçá 
guerra civil, o que 
ninguém deseja.

em separar ideias e afetos, mas principal-
mente impedir que liberdades semelhantes 
a de nossas araras campo-grandenses 
felizes e barulhentas, que não conhecendo 
muros para seu voo, mesmo assim não 
invade nada e ninguém. É provável que a 
liberdade a ensinou a compartilhar, coisa 
que nós humanos estamos precisando re-
encontrar seu sentido.

brasileiras e em algumas cidades estratégicas 
do interior do país e atende toda e qualquer 
demanda de natureza jurídicoempresarial, 
destacando-se pela maneira objetiva, correta, 
moderna e eficaz que adota para assessorar 
clientes e solucionar problemas. 
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Homenagem
Após 21 anos de reporta-

gens policiais, o repórter do 
Estado Online e da Band MS, 
Itamar Buzzata, recebe uma 
das maiores honrarias da PM de 
Mato Grosso do Sul, a Medalha 
da Insígnia do Mérito Policial 
Militar, destinada a galardoar 
civis e militares que, por terem 
prestado relevantes serviços 
à instituição, efetivamente 
contribuíram para o seu aper-
feiçoamento e projeção social. 
O ato de outorga da comenda de condecoração é do próprio 
comandante-geral da PMMS, coronel Marcos Paulo Gimenez. 
“Parabenizo-o por esta tão ilustre deferência. Novamente 
renovo protestos de elevada estima e respeito”, destacou o 
comandante-geral.

Investimentos 
Em reunião com deputado estadual Neno Razuk (PTB), a 

ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu o valor de 
R$ 164 milhões – sendo R$ 100 milhões do governo Federal e 
R$ 64 milhões do governo estadual – que serão investidos em 
“kits agro” com motoniveladora, pá carregadeira, caminhão 
basculante e uma escavadeira. Os maquinários serão entre-
gues para todos os municípios do Estado. “Acreditamos que 
em especial em assentamento é uma grande demanda e vai 
auxiliar muito”, destacou a ministra, lembrando ainda que 
será feita a titulação de terras para atender aos assentados. 
O deputado classificou a reunião com resultados extrema-
mente positivos. 

Prevenção
Nas ações do Setembro Amarelo, a Assembleia Legislativa 

convida, por meio do mandato da deputada Mara Caseiro 
(PSDB), para audiência pública que debaterá formas de pre-
venção ao suicídio, no dia 22 de setembro, das 13h às 16h.

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Eduardo Leite, 
que chega hoje 
a Campo Grande, 
defende o 
impeachment do 
presidente

Câmara aprova texto-
base do projeto que 
muda a lei eleitoral

PSDB declara 
oposição a Bolsonaro 
e diretório de MS 
acata a decisão

Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Divulgação

Cayo Cruz

Va
le

nt
in

 M
an

ie
ri

Andrea Cruz

O PSDB de Mato Grosso do 
Sul vai acatar as orientações 
do diretório nacional diz o 
presidente Sérgio de Paula, 
após ser questionado sobre a 
decisão da sigla em declarar 
oposição ao presidente Jair 
Bolsonaro. Nesta semana, a 
executiva nacional, por meio 
do presidente Bruno Araújo, 
firmou a posição e também 
decidiu iniciar a discussão 
interna com suas bancadas 
sobre aderir à defesa do impe-
achment do chefe do Executivo.

O presidente da executiva 

Sérgio de Paula é o 
presidente estadual 
do PSDB em Mato 
Grosso do Sul

Agência Câmara de Notícias

A Câmara dos Deputados 
aprovou, por 378 votos a 80, o 
texto-base do projeto de lei do 
novo Código Eleitoral (Projeto 
de Lei Complementar 112/21), 
que consolida toda a legislação 
eleitoral e temas de resoluções 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) em um único texto.

Com cerca de 900 artigos, 
o projeto é resultado do grupo 
de trabalho de reforma da 
legislação eleitoral, com-
posto por representantes de 
diversos partidos.

O texto foi aprovado na 

forma do substitutivo da re-
latora, deputada Margarete 
Coelho (PP-PI). Uma das ino-
vações é a autorização da prá-
tica de candidaturas coletivas 
para os cargos de deputado 
e vereador (eleitos pelo sis-
tema proporcional). Esse tipo 
de candidatura se caracteriza 
pela tomada de decisão cole-
tiva quanto ao posicionamento 
do eleito em votações e enca-
minhamentos legislativos.

O texto trata ainda de vá-
rios temas, como inelegibi-
lidade, prestação de contas, 
pesquisas eleitorais, gastos 
de campanha, normatizações 
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Prévias tucanas
 Desembarca nesta sexta-feira (10) na Capital, o presidenci-

ável, Eduardo Leite. Ele vem participar neste sábado (11), junto 
com o governador Reinaldo Azambuza, o presidente regional 
Sérgio de Paula, filiados e lideranças partidárias das prévias 
tucanas “Encontros do PSDB pelo Brasil.” Sua guinada tem 
como foco convencer o colégio eleitoral tucano em Mato Grosso 
do Sul e que conta com 37 prefeitos, 15 vice-prefeitos e 234 
vereadores. E de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a 
sigla foi a mais votada, com 340.211 votos, registrando o me-
lhor desempenho do Estado, 25,36%, nas últimas eleições. Em 
campanha Eduardo Leite busca protagonizar a candidatura 
de terceira via ansiada pelo PSDB e por outras lideranças do 
chamado centro democrático.

 Prévias tucanas 1 
O primeiro passo foi, ao lado do senador Tasso Jereissati e 

do ex-senador Arthur Virgílio Neto (também pré-candidatos 
nas prévias de 21 de novembro), alterar as regras da primária, 
para neutralizar o poder de Doria sobre a massa de filiados, 
avaliada em cerca de 1,3 milhão de eleitores. Foram incluídos 
na lista os prefeitos e vice-prefeitos do partido em todo o país 
(cerca de 600 políticos), os mais de 4 mil vereadores tucanos 
e uma centena de deputados estaduais, além dos senadores e 
governadores. Os filiados passaram a ter 25% de peso no colégio 
eleitoral tucano. Outro passo importante do pré-candidato e que 
ainda não foi consolidado seria a retirada das candidaturas de 
Arthur Virgílio e de Tasso Jereissati a favor de seu nome. Vamos 
aguardar os fatos.  

Fogo no parquinho 
Na esteira dos atos bolsonaristas, caminhoneiros bloque-

aram  várias estradas federais. Em vez das reivindicações da 
categoria, os cartazes nos caminhões traziam ataques ao STF 
e a outras instituições da democracia. Houve incidentes de vio-
lência contra motoristas que se recusaram a aderir, e há registro 
de falta de combustíveis em postos devido ao bloqueio de uma 
base de distribuição. 

Fogo no parquinho 1 
 O Planalto entrou em pânico. O presidente Jair Bolsonaro 

gravou um áudio pedindo que os caminhoneiros liberem as es-
tradas, dizendo que ação “atrapalha a economia” e “prejudica 
todo mundo, em especial, os mais pobres”.

 Organização
 Entidades sindicais dos caminhoneiros autônomos, como o 

Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Goiás 
(Sinditac-GO), dizem que os bloqueios são organizados pelo 
agronegócio bolsonarista.

‘Gamers’
E os presidenciáveis Ciro Gomes e Eduardo Leite miram 

nas campanhas digitais e buscando atrair ‘gamers’ críticos  
a Bolsonaro e Lula. Ciro Gomes lançou recentemente o Ciro 
“Games” e que contou em sua estreia com outro presidenciável, 
o ex-ministro Henrique Mandetta, também sondado para seu 
vice. Com lives e ações voltadas a esse público, Ciro Gomes 
(PDT) e Eduardo Leite (PSDB) são alguns dos que tentam 
conquistar os gamers, que somam 67 milhões de brasileiros, 
segundo estimativa da Associação Brasileira das Desenvolve-
doras de Jogos Eletrônicos

‘Gamers’ 1
Além de numerosos, os gamers interessam aos políticos 

porque, em geral, fazem barulho nas redes sociais, geram enga-
jamento e podem ser peças decisivas em campanhas cada vez 
mais digitais e segmentadas, afirmam especialistas.

estadual destaca que o as-
sunto é de nível nacional. “O 
Diretório Estadual do PSDB 
de Mato Grosso do Sul acata 
a posição da Nacional.” De 
Paula disse que “essa dis-
cussão cabe à nacional e que 
o diretório irá acatar”.

O novo posicionamento do 
PSDB foi acordado após reu-
nião da executiva nacional 
em Brasília, convocada pelo 
presidente do partido, Bruno 
Araújo. Os atos e discursos an-
tidemocráticos do presidente 
em 7 de setembro foram o que 
acarretaram a decisão. 

A deputada Rose Modesto 
disse que atua de forma in-
dependente. “Eu continuo vo-
tando tudo que for importante 
para o Brasil! Como já venho 
fazendo, de forma indepen-
dente, respeitando os mais de 
120 mil votos que tive.”

O deputado Beto Pereira foi 
questionado via assessoria e 
disse que segue o partido e a 
partir deste momento será de 
oposição ao governo. “Sigo as 
orientações deliberadas pelo 

PSDB nacional durante reu-
nião da executiva. Dessa forma, 
passo a integrar a base de 
oposição ao governo.”

O vereador de Campo 
Grande Professor Juari afirma 
que é favorável a decisões da 
nacional, mas enxerga que 
o afastamento de Bolsonaro 
não é viável para o Brasil. 
“Acredito que qualquer tipo de 
movimento de impeachment 
é ruim para o Brasil; tivemos 
o exemplo da ex-presidente 
Dilma e o quanto isso foi ruim 
e atrasou o país. E particular-
mente acredito que o partido 
tem de tomar algumas deci-
sões. Porém, o impeachment 
neste momento é precipitado. 
Isso é ruim para a República 
e é ruim para a democracia. 
Por mais que eu me posicione 
contrário a algumas falas dele 
[Bolsonaro], ele foi eleito por 
voto popular e temos de res-
peitar isso.”

Presidenciável
O governador do Rio Grande 

do Sul, Eduardo Leite, que par-

ticipa das prévias do PSDB para 
tentar disputar a Presidência, 
declarou ser favorável ao impe-
achment do mandatário. Leite 
visita Campo Grande hoje (10) 
para apresentar suas pro-
postas aos líderes do ninho 
tucano sul-mato-grossense na 
sede do partido. 

“A manifestação de Bolso-
naro de que vai ‘enquadrar os 
Poderes’ é muito grave e me-
rece avaliação sobre a conduta 
dele para que eventualmente 
sejam tomadas providências 
em relação ao próprio processo 
de de impeachment”, disse ele 
à rádio Band News.

Ele está com boas expecta-
tivas para a passagem de dois 
dias em Mato Grosso do Sul. 
Leite chega hoje, onde parti-
cipa de coletiva de imprensa 
e amanhã comparece em en-
contro com lideranças de todo 
o Estado na Capital.

Os vereadores da Câmara 
de Campo Grande aprovaram 
o título de visitante ilustre ao 
governador Eduardo Leite após 
propositura do vereador Juari.  

Apartidarismo é uma das 
características do movi-
mento que defende que os 
profissionais precisam de 
acolhimento e união para 
superar os desafios em meio 
à polarização política.

Diversos setores do Es-
tado como, por exemplo, a 
“Jovem Advocacia”, fazem 
parte do movimento. Para 
este setor, um dos maiores 
desafios é a inserção no meio 
de trabalho num período de 

distanciamento e, conse-
quentemente, o aumento dos 
meios virtuais.

Conteúdos do “Movimento 
OAB Presente” podem ser 
encontrados nas redes sociais 
de advogados do Estado. (AC)

Lançamento do 
“Movimento OAB 
Presente” com presença 
de vários advogados

Sessão do plenário da 
Câmara dos Deputados 
que apreciou o código 
eleitoral

do TSE, acesso a recursos 
dos fundos partidário e de 
campanha, entre outros.

A Câmara deve votar ainda 
várias emendas que pretendem 
alterar pontos específicos da 
proposta. Após a conclusão 
dessa etapa, o projeto segue 
para análise do Senado. Para 
valer nas eleições de 2022, as 
medidas têm de estar sancio-
nadas pelo presidente Jair Bol-
sonaro até o início de outubro, 

um ano antes do pleito.
Outro dos pontos do projeto 

inclui no crime de fake news 
eleitoral pena de prisão para 
quem divulgue falsas notícias 
com o intuito, entre outros, 
de “atingir a integridade dos 
processos de votação, apu-
ração e totalização de votos, 
com a finalidade de promover 
a desordem ou estimular a 
recusa social dos resultados 
eleitorais”.

Advogados de MS lançam ‘Movimento OAB 
Presente’ e reforçam diálogo na pandemia

Advogados de Mato Grosso 
do Sul lançaram, ontem (9), o  
“Movimento OAB Presente”, 
que reforça o vínculo e o 
diálogo entre advogados em 
tempos de pandemia. A ação 
é fruto da entidade sul-mato-
-grossense. 

O advogado Bitto Pereira, 
um dos líderes do movimento 
e conselheiro federal da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), falou sobre os fun-
damentos da iniciativa. “Se 
eu não tenho prerrogativas 
respeitadas, não tenho bom 
atendimento. Para ter bons 
honorários, é preciso ser bem 
atendido e ter suas prerro-
gativas sempre respeitadas. 
Estes são os pilares do movi-
mento que surge: prerroga-
tivas e honorários”, explica.
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Nova reação

Declaração foi divulgada após encontro do presidente com Michel Temer 

Barroso chama Bolsonaro de ‘farsante’ e diz 
que populismo busca culpados para fiasco

Bolsonaro recua e diz que não 
teve intenção de agredir Poderes
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Folhapress

Dois dias depois de atacar 
o STF com ameaças golpistas, 
o presidente Jair Bolsonaro di-
vulgou nota ness quinta-feira 
(9) afirmando que não teve 
“nenhuma intenção de agredir 
quaisquer dos Poderes”.

“Nunca tive nenhuma in-
tenção de agredir quaisquer 
dos Poderes. A harmonia entre 
eles não é vontade minha, mas 
determinação constitucional 
que todos, sem exceção, devem 
respeitar”, afirmou o presidente.

“Essas questões devem ser 
resolvidas por medidas judiciais 
que serão tomadas de forma a 
assegurar a observância dos 
direitos e garantias fundamen-
tais previsto no Art 5º da Cons-
tituição Federal. Reitero meu 
respeito pelas instituições da 
República, forças motoras que 
ajudam a governar o país.”

A declaração foi divulgada 
após encontro de Bolsonaro no 
Planalto com o ex-presidente 
Michel Temer (MDB), respon-
sável pela indicação de Moraes 
ao STF na época em que estava 
na Presidência.

Em alguns trechos Bolsonaro 
cita o ministro Alexandre de Mo-
raes. “Por isso quero declarar 
que minhas palavras, por vezes 
contundentes, decorreram do 
calor do momento e dos em-
bates que sempre visaram o 
bem comum. Em que pesem 
suas qualidades como jurista 
e professor, existem naturais 
divergências em algumas de-
cisões do ministro Alexandre 
de Moraes. Sendo assim, essas 
questões devem ser resolvidas 
por medidas judiciais que serão 
tomadas de forma a assegurar 
a observância dos direitos e 
garantias fundamentais. Reitero 
meu respeito pelas instituições 

da República, forças motoras 
que ajudam a governar o país.”

E defende a democracia. 
“Democracia é isso: Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário 
trabalhando juntos em favor 
do povo e todos respeitando a 
Constituição”. 

Michel Temer
Antes da divulgação de nota 

em que recuou de seus ataques 
golpistas aos outros Poderes, 
o presidente Jair Bolsonaro 
conversou por telefone com o 
ministro do STF, Alexandre de 
Moraes, em ligação mediada por 
Michel Temer (MDB).

A informação foi confirmada 
pela assessoria de imprensa do 
ex-presidente. Temer foi acio-
nado ainda na quarta-feira (8) 
por Bolsonaro, que buscava 
conselhos para administrar os 
bloqueios de caminhoneiros e 
para tentar contornar a crise 

que criou com o Supremo Tri-
bunal Federal.

Nessa quinta-feira (9), 
mandou um avião a São Paulo 
para levar Temer até Brasília.

Ainda nessa quinta, durante 
conversa entre ambos, Temer 
ligou para Moraes, que foi 
indicado por ele para o STF 
na época em que estava na 
Presidência, e passou o celular 
para Bolsonaro.

Segundo quem acompanhou 
a conversa, o diálogo foi institu-
cional e Bolsonaro adiantou o 
que divulgaria posteriormente 
na carta pública, escrita com a 
ajuda de Temer: que nunca teve 
a intenção de agredir, que foi 
afetado pelo calor do momento 
e que acredita na harmonia 
entre os Poderes. Não houve 
pedido de desculpas.

A conversa também tratou da 
possibilidade de outras ligações 
futuras entre ambos.

Presidente Jair 
Bolsonaro emitiu 
nota sobre sua 

posição referente a 
ataques ao STF

Presidente do TSE, 
Luís Roberto Barroso 
na abertura da 
sessão do Tribunal

Presidente do TSE (Tri-
bunal Superior Eleitoral), o 
ministro Luís Roberto Barroso 
reagiu ontem (9) aos discursos 
golpistas do presidente Jair 
Bolsonaro no 7 de setembro. 
Barroso abriu a sessão da 
corte eleitoral com duro dis-
curso para rebater as acusa-
ções que o chefe do Executivo 
faz sobre o sistema eleitoral, 
além dos ataques pessoais a 
ele dirigidos pelo mandatário.

“Todas pessoas de bem 
sabem que não houve fraude 
e quem é o farsante nessa 
história”, afirmou Barroso. 
“Quando fracasso bate à porta, 
é preciso encontrar culpados.”

O ministro Barroso, mais 
uma vez defendeu a Justiça 
Eleitoral e os servidores que 
nela atuam. Segundo ele, 
essas pessoas não podem 
ficar indefesas diante da lin-
guagem abusiva e da mentira, 
ao se referir aos eventos e 
pronunciamentos do último 
dia 7 em que novas acusações 
foram feitas em relação à cre-
dibilidade da Justiça Eleitoral.

O ministro disse ainda que 
“o populismo vive de arrumar 
inimigos para justificar o seu 
fiasco. Pode ser o comunismo, 
pode ser a imprensa, podem 
ser os tribunais”.

O presidente do TSE de-
fendeu enfaticamente a demo-
cracia e criticou a polarização. 
“A democracia tem lugar para 
conservadores, liberais e pro-
gressistas. O que nos une na 
diferença é o respeito à Consti-
tuição, aos valores comuns que 
compartilhamos e que estão 
nela inscritos. A democracia 
só não tem lugar para quem 
pretenda destruí-la”, disse.

O ministro respondeu obje-
tivamente às acusações e, na 

oportunidade, afirmou que o 
debate público permanente e 
de qualidade é o que permite 
que todos os cidadãos recebam 
informações corretas, formem 
sua opinião e apresentem seus 
argumentos. Portanto, esse 
debate não pode ser contami-
nado por discursos de ódio, 
campanhas de desinformação 
e teorias conspiratórias infun-
dadas, sob pena de afronta à 
democracia. “O slogan para o 
momento brasileiro, ao con-
trário do propalado, parece 
ser: ‘Conhecerás a mentira 
e a mentira te aprisionará’”, 
destacou.

A atual crise institucional, 
patrocinada por Bolsonaro, 
teve início quando o presi-
dente disse que as eleições 
de 2022 somente seriam rea-
lizadas com a implementação 
do sistema do voto impresso – 
essa proposta já foi derrubada 
pelo Congresso.

No discurso em São Paulo, 
no 7 de setembro, Bolsonaro 
também voltou a mirar o sis-
tema eleitoral. “Não é uma 

pessoa que vai nos dizer que 
esse processo é seguro e con-
fiável, porque não é”, afirmou. 
“Não posso participar de uma 
farsa como essa patrocinada 
ainda pelo presidente do TSE.”

Ainda no 7 de setembro, 
ao escalar mais uma vez a 
crise institucional no país, 
ameaçar o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) e dizer que não 
cumprirá mais ordens judi-
ciais do ministro Alexandre 
de Moraes, Bolsonaro cometeu 
crimes de responsabilidade 
que podem levar à abertura 
de processos de impeachment, 
segundo especialistas.

Além dos crimes de res-
ponsabilidade, que possuem 
caráter político e jurídico, o 
presidente pode ter cometido 
também crimes comuns, ilícitos 
eleitorais e ato de improbidade 
administrativa, na avaliação de 
parte dos entrevistados.

Ataques ao sistema elei-
toral e à urna eletrônica fazem 
parte da retórica do presi-
dente Jair Bolsonaro desde 
a campanha. Na véspera do 

pleito, em outubro de 2018, 
ele afirmou que só perderia se 
houvesse fraude.

“Isso só pode acontecer por 
fraude, não por voto, estou 
convencido”, disse em live em 
outubro de 2018.

As acusações infundadas se 
mantiveram mesmo depois de 
eleito. Em março de 2020, Bol-
sonaro disse que teria vencido 
a eleição ainda no primeiro 
turno, porém nunca apre-
sentou nenhuma prova disso.

Até hoje, não há evidên-
cias de que tenham ocorrido 
fraudes em eleições com uso 
da urna eletrônica. A urna 
possui diferentes medidas de 
segurança e de auditoria.

Independentemente disso, 
há especialistas que de-
fendem que o TSE deveria 
aumentar a transparência 
do sistema eleitoral e me-
lhorar as possibilidades de 
auditoria das eleições. O pro-
blema, dizem eles, é que o 
debate técnico e sério acaba 
ofuscado pela desinformação 
e por mentiras. (Folhapress)

Nota

Sérgio Rosenthal, criminalista, sobre o discurso de Luiz Fux 
em que cita a possibilidade de o presidente cometer crime 
de responsabilidade

Bolsonaro não está acostumado a 
ler nas entrelinhas, mas o artigo 
85 da Constituição é expresso

Cabo eleitoral
Os discursos de Jair Bolsonaro ajudaram a expandir 

o ato pelo seu impeachment marcado para domingo (12), 
antes restrito a setores da direita e do centro. Na campanha 
Fora Bolsonaro, membros de movimentos que a compõem, 
como MTST, MST e UNE, discutem enviar representantes. 
A líder do MTSC (Movimento Sem Teto do Centro), Carmen 
Silva, confirmou presença. Também irão quatro centrais 
sindicais e representantes de partidos de esquerda, casos 
de PDT, PC do B e PSOL.

Não, obrigado 
A exceção, como esperado, fica por conta do PT e seu 

braço sindical, a CUT. “Não vemos muito sentido em ir 
nesse ato, se inclui ‘nem Lula, nem Bolsonaro’”, diz o 
presidente do diretório paulistano petista, Laércio Ribeiro. 
Dentro do partido, há vozes que defendem enviar um 
dirigente, no entanto.

Eterno
Para atrair a esquerda, o MBL, um dos organizadores, 

diz que não haverá discussão sobre 2022 e pede para 
ninguém levar símbolos políticos. Um ponto de honra é 
evitar que apareça uma imagem de Getúlio Vargas já usada 
antes pelo PDT. Os pedetistas dizem que não receberam 
pedido e fazem mistério sobre a presença do pai dos 
pobres.

Mistério 
 No PSDB, cuja Executiva aprovou nessa quarta (8) 

juntar-se à oposição a Bolsonaro, a decisão também é de 
participar. A presença do governador João Doria ainda está 
indefinida, no entanto.

Quem banca 
O deputado Rui Falcão (PT-SP) e o advogado Marco 

Aurélio de Carvalho entraram com requerimento no TSE 
para que investigue o uso de recursos na organização dos 
atos de apoio a Bolsonaro. A ideia é acrescentar esse ponto 
ao inquérito que apura os ataques do presidente às urnas 
eletrônicas.

Exemplar 
O ouvidor-geral das polícias de SP, Elizeu Lopes, disse 

que a corporação se comportou de maneira “absolutamente 
técnica” nos atos de 7 de setembro. “Foi uma ação policial 
circunscrita à institucionalidade”, afirmou ele, que 
esteve nas manifestações de bolsonaristas, na Paulista, e 
esquerdistas, no Anhangabaú.

Vacina 
Segundo ele, não houve relatos de participação de 

pessoal da ativa, como se temia. Para Lopes, o afastamento 
de um comandante no interior por ter divulgado os atos 
foi importante para evitar o que seria “uma anomalia, a 
participação de policiais em um protesto que atenta contra 
a institucionalidade”.

Senha 
Em seu discurso, o presidente do STF, Luiz Fux, mandou 

dois recados diretos aos apoiadores de Jair Bolsonaro, 
ao falar em “falsos profetas do patriotismo” e dizer que o 
“verdadeiro patriota” não fecha os olhos para os problemas 
reais do país. “Patriota” é o tratamento que bolsonaristas 
costumam usar entre si.

Destinatários 
Outros recados foram para o Congresso Nacional 

e a Procuradoria-Geral da República. Ao afirmar que 
o não cumprimento de ordens do Supremo é crime de 
responsabilidade, o objetivo era indicar que caberá ao 
Legislativo e ao chefe do Ministério Público agir.

Fardo
 Ministros acreditam que o STF tem feito sua parte para 

conter os arroubos de Bolsonaro ao autorizar a abertura 
de investigações, mas que não cabe à corte acioná-lo caso 
cometa crime.

Climão 
 Em meio à maior crise do seu governo, Bolsonaro vai se 

encontrar nessa quinta-feira (9) com Xi Jinping, presidente 
da China, país que foi seguidas vezes atacado pelo 
mandatário brasileiro.

Turma
Os dois participarão da 8ª Cúpula dos Brics, bloco 

formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 
nota, o Itamaraty afirma que “está prevista participação 
do Senhor Presidente da República”. O evento, em formato 
virtual, será realizado das 9h às 10h30.

Espantalho 
A China é governada pelo Partido Comunista, cuja 

ideologia é atacada por Bolsonaro. Ele diz, por exemplo, 
que os governadores deram uma amostra de comunismo ao 
implantar medidas de combate à pandemia.
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CIDADES
Protestos

Segundo 
especialistas, 
diferente de 
2018, neste ano, 
movimentações 
tendem a ser 
menos expressivas

Manutenção das manifestações por 
até quatro dias pode comprometer 
abastecimento de alimentos

Mariana Ostemberg e Rafael Ribeiro

Apenas um dia de manifes-
tações dos caminhoneiros no 
Brasil, com o fechamento de 
algumas estradas, inclusive 
em Mato Grosso do Sul, foi su-
ficiente para ter uma redução 
de, pelo menos, 30% de movi-
mentação na Ceasa (Centrais 
de Abastecimento do Estado) 
de Campo Grande. Se seguir 
esse índice de adesão entre a 
categoria, quatro dias seriam 
necessários para levar ao co-
lapso, apontam especialistas 
ouvidos pelo jornal O Estado.

Entretanto, é preciso pon-
derar que a manifestação 
dos caminhoneiros não apre-
senta forças sequer para se 
manter, quanto mais se ex-
pandir. Mesmo com a categoria 
alegando defender as pautas 
favoráveis do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), in-
cluindo os ataques aos mi-
nistros do STF (Supremo Tri-
bunal Federal) ouvidos nos 
protestos do último dia 7, o 
próprio mandatário federal 
pediu para que houvesse recuo 
no movimento.

Na manhã de ontem (9), em 
vídeo divulgado nas redes so-
ciais bolsonaristas, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes, pediu o fim da parali-
sação alegando que ela traria 
prejuízos ao país, como au-
mento da inflação e escassez 
ainda maior no abastecimento 
da população em meio à pan-
demia. À tarde, foi a vez do 
próprio Bolsonaro usar o site 
oficial do governo federal para 
divulgar nota afirmando que 

O comando da PRF (Po-
lícia Rodoviária Federal) di-
vulgou nota desmentindo fake 
news espalhadas em grupos 
de WhatsApp, dizendo que 
bloqueios em rodovias fe-
derais estavam autorizados 
para protesto de caminho-
neiros. Na mensagem falsa, 
documento anexado mostra 
pedido de autorização para 
fechamento da BR-163, nos 
dois sentidos da pista, na 
altura do rodoanel. “Podendo 
ampliar para MS-040, BR-262, 
e BR-060”, diz o texto, que tem 
vários erros de pontuação.

Em seguida, áudio é exi-
bido com a seguinte men-
sagem. “Senhores, rodoanel 
em Campo Grande parando 
agora 12h09 do dia 8 de se-
tembro. O ‘Fivelão’ falando 
com os senhores e as se-
nhoras do grupo. Rodoanel 
parando”, afirma.

Em nota, a PRF desmentiu 
qualquer autorização a pos-
sível bloqueio de caminho-
neiros. “Inexiste autorização 
que possa ser concedida para 
qualquer movimento social 
para interditar uma rodovia”, 
disse. Além disso, a polícia 

responsável pelas rodovias 
federais informou que “mo-
nitora a possibilidade de uma 
greve e informará se alguma 
alteração ocorrer nas rodo-
vias federais”.

Mensagens invadiram a internet
O episódio é só mais um 

exemplo do grande número 
de informações falsas que 
circulou ontem (9) sobre a pa-
ralisação de parte dos cami-
nhoneiros nas redes sociais, 
principal meio usado para 
mobilizar as bases de apoio 
bolsonaristas.

Durante a manhã, virali-
zaram vídeos de caminho-
neiros em Santa Catarina 
enganados com informações 
falsas e que comemoraram 
e até choraram com a infor-
mação de que Bolsonaro teria 
decretado o estado de sítio 
para derrubar os ministros 
do STF.

O efeito sintomático disso 
foi o posicionamento do cami-
nhoneiro Marcos Antônio Pe-
reira Gomes, conhecido como 
“Zé Trovão”, que se apre-
senta como líder da categoria, 
está com a prisão decretada 

e segue foragido no México. 
Mesmo de longe ele continua 
dando instruções para apoia-
dores de Jair Bolsonaro pelo 
Brasil, por meio das redes 
sociais. Um dos principais 
meios de comunicação é um 
canal do Telegram com mais 
de 24 mil seguidores.

Durante toda a quinta-
-feira, Zé Trovão entrou em 
contradição pelo menos três 
vezes com os passos dados 
por Bolsonaro, que se reuniu 
com o ex-presidente Michel 
Temer e chegou a pedir des-
culpas a Alexandre de Mo-
raes, ministro do STF alvo da 
militância.

Depois, ao longo do dia, o 
caminhoneiro desvinculou o 
movimento ao presidente e 
disse que as manifestações 
continuarão.

“É uma bomba que o pró-
prio presidente armou e que 
agora poderá voltar contra 
ele. Desde que a MP (Medida 
Provisória) enviada por ele 
para barrar a caça às fake 
news foi barrada, foi um sinal 
de que esse modelo de comu-
nicação deve entrar em deca-
dência”, disse d'Avila.

O movimento de caminho-
neiros pelo país tem origem 
na organização que emergiu 
na traumática greve de 2018, 
mas com uma diferença fun-
damental.

“O líder é o presidente da 
República”, avaliou em entre-
vista à Rádio Bandeirantes 
Raul Jungmann, apontando 
para o fato de que foi Jair 
Bolsonaro quem convocou a 
categoria a integrar os atos 
golpistas em favor de seu go-
verno no feriado do 7 de se-
tembro.

Ministro da Segurança Pú-
blica do governo de Michel 
Temer (MDB), Jungmann es-
teve na linha de frente da crise 
aguda de maio de 2018, quando 
bloqueios provocaram estado 
de emergência em diversos 
pontos do país e obrigaram ao 
uso de forças federais.

“Naquele momento, surgiu 
um sindicalismo em rede. Nós 
fizemos uma reunião com sin-
dicatos, fizemos foto, e a greve 
só piorou depois. Isso porque 
é algo disperso, de grupos que 
falam entre si. Com quem você 
negocia?”, contou.

A greve de 2018 “balançou 

o governo”, disse o cientista 
político Luiz Felipe d'Avila, 
fundador do CLP (Centro de 
Liderança Pública). “Naquele 
momento, Bolsonaro era um 
candidato ainda visto com 
desconfiança pelo establish-
ment, e já muito associado às 
lideranças de caminhoneiros”, 
completou.

Como ocorreu na noite de 
quarta-feira (8), na ocasião o 
então presidenciável tentou se 
desvencilhar do problema ao 
conceder entrevistas dizendo 
que os atos deveriam parar. 
Ali, como agora, o cálculo foi 
de dano político.

“Havia um apoio da classe 
média à greve de 2018. Mas 
quando as cidades ficaram 
sem abastecimento e isso im-
pactou preços, a coisa mudou”, 
lembrou d'Avila.

Há também diferenças es-
truturais. Em 2018, existia 
uma pauta dos caminhoneiros 
autônomos que foi, em parte, 
atendida pelo governo: a alta 
do diesel na bomba foi parcial-
mente revertida e a cobrança 
de pedágio por eixo suspenso 
de caminhões, retirada.

“Também havia o interesse 

de empresas transportadoras, 
que estimularam os autônomos 
fornecendo combustível, para 
chantagear o governo, fazer 
locaute”, disse d'Avila, ressal-
tando que há aspectos empre-
sariais hoje também.

Atos com cunho político
Mas o grande diferencial 

é de cunho político. Em 2018, 
Temer já vivia uma crise quase 
terminal de popularidade, na 
esteira do escândalo da JBS, e 
seu governo enfraquecido era 
o alvo. Agora, como diz d'Avila, 
Bolsonaro é quem chamou os 
caminhoneiros às ruas.

Ele crê que o recuo de Bolso-
naro, que pediu o fim do movi-
mento, se deve exclusivamente 
ao temor de desabastecimento 
num momento de erosão da 
economia: inflação alta, crise 
energética nos calcanhares 
do governo, desemprego e pro-
blemas fiscais se avolumando. 
A percepção do especialista é 
de que o movimento atual não 
irá crescer como em 2018, com 
efeitos graves na economia. Há 
também o fato de que muitas 
entidades do setor se posicio-
naram contra os atos.

não teve “nenhuma intenção 
de agredir quaisquer dos Po-
deres”.

“Nunca tive nenhuma in-
tenção de agredir quaisquer dos 
Poderes. A harmonia entre eles 
não é vontade minha, mas de-
terminação constitucional que 
todos, sem exceção, devem res-
peitar”, afirmou o presidente.

“Essas questões devem ser 
resolvidas por medidas judi-
ciais que serão tomadas de 
forma a assegurar a obser-
vância dos direitos e garantias 
fundamentais previsto no Art 
5º da Constituição Federal. 
Reitero meu respeito pelas 
instituições da República, 
forças motoras que ajudam a 
governar o país.”

Por meio de nota, a Amas 
(Associação Sul-Mato-Gros-
sense de Supermercados), 
chegou a revelar que “acom-
panha o monitoramento feito 
pelo governo federal e Abin 
(Agência Brasileira de Inte-
ligência), que indica que o 
movimento já perdeu força e 
que pode durar mais um ou 
dois dias no máximo”.

Baixo risco de desabastecimento
Apesar da queda na circu-

lação de fornecedores, a Ceasa 
destaca que não há risco real 
de desabastecimento da Ca-
pital. Fernando Begena, di-
retor de abastecimento da 
Central, disse que, muito além 

da não adesão completa de 
caminhoneiros ao movimento, 
houve uma precaução dos pró-
prios comerciantes.

“Estamos armazenando um 
pouco mais, utilizando mais 
de câmaras frias para poder 
estar acondicionando esses 
produtos até que se passe 
essa onda. Influência com 
relação ao desabastecimento 
nós não vamos ter, princi-
palmente porque a maioria 
dos bloqueios parece que 
está sendo liberada. Não há 
alarde”, disse.

Edson Lazarotto, diretor 
do Sinpetro (Sindicato do Co-
mércio Varejista de Derivados 
de Petróleo e Lubrificantes 
Mato Grosso do Sul), também 
assegurou que não há perspec-
tiva de faltar gasolina. “A popu-
lação fica lembrando de 2018 e 
está indo aos borbulhões aos 
postos e não há necessidade 
dessa correria neste momento, 
está tudo normal”, garantiu.

Presidente da Amas, Ed-
milson Verati salientou o ta-
manho pequeno dos protestos 
como ponto a ser destacado 
para não alardear um eventual 
desabastecimento. Isso porque, 
apontou, estados industriali-
zados, como São Paulo e Minas 
Gerais, estão conseguindo des-
pachar as mercadorias. “Es-
tamos abastecidos”, disse.

Há problemas entre os cami-
nhoneiros bolsonaristas para 

mobilizar a categoria. O Setlog-
-MS (Sindicato das Empresas 
de Transporte de Cargas e 
Logística) ainda não se posi-
cionou de forma clara sobre os 
atos. Por meio de sua asses-
soria, informou apenas que o 
presidente do órgão, Cláudio 
Cavol, está em Brasília (DF) 
para encontro da Confederação 
Nacional dos Transportes. 

Um caminhoneiro, que pre-
feriu não se identificar, disse 
que a adesão ao movimento 
“era pífia”. “Vocês precisam 

parar de falarem em caminho-
neiros. Não há caminhoneiros 
como um todo. É um grupo 
pequeno. Como vou poder de-
fender um governo que cobra 
caro pelo diesel e manutenção 
do caminhão”, disse.

Ainda ontem, uma liminar 
da Justiça Federal estabeleceu 
multa de R$ 10 mil por dia, caso 
a BR-163 continuasse inter-
ditada. Na última atualização 
da PRF (Polícia Rodoviária Fe-
deral), até a conclusão desta 
reportagem, havia apenas três 

pontos de bloqueios em oito 
locais registrados em rodovias 
federais: no km 91 da BR-158, 
em Paranaíba; no km 38 da BR-
163, em Eldorado; e no km 117 
da BR-163, em Naviraí.

Os outros pontos de concen-
tração dos caminhoneiros já 
estavam com tráfego liberado: 
km 95 da BR-158, em Para-
naíba; km 4 da BR-262, em Três 
Lagoas; km 614 da BR-163, em 
São Gabriel do Oeste; km 339 da 
BR-158, em Brasilândia; e km 
290 da BR-163, em Douradina.

Em Eldorado, equipes 
da PRF conseguiram a 

liberação parcial do Km-38 
após negociação com os 

manifestantes

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o 
PR

F

Líder dos caminhoneiros é Bolsonaro, diz 
ex-ministro que enfrentou greve de 2018

Polícia Rodoviária Federal desmente fake 
news espalhadas durante paralisações
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Pandemia

Longe da zona de risco, Mato Grosso do Sul 
tem apenas 33% dos leitos de UTI ocupados

Após confirmação 
da variante delta em 
Mato Grosso do Sul, o 
governo traça estratégias 
para barrar a evolução 
da nova cepa entre 
os municípios. Nesta 
sexta-feira (10), a SES 
(Secretaria de Estado 
de Saúde) vai se reunir 
com representantes da 
Assomasul (Associação 
dos Municípios de Mato 
Grosso do Sul-Geral) e 
Cosems-MS (Conselho de 
Secretários Municipais 

de Mato Grosso do Sul) 
para debater o assunto e 
definir soluções. 

“Queremos que os 
prefeitos e secretários 
municipais façam um 
esforço concentrado para 
que aplicar vacinas em 
estoque e também as que 
serão enviadas nesta 
semana. Queremos todos 
imunizando a população 
no fim de semana para 
que a variante delta não 
tenha espaço entre nós”, 
finaliza.

Ameaça da variante delta
Valentin Manieri

Educação

Clima

Capital

UFMS aumenta a oferta de vagas 
e prepara novo curso para 2022

Tempestade provoca ventos, descargas 
elétricas e queda de árvores no Estado 

Crematório de Campo Grande é o único 
com certificado de sustentabilidade

Após enfrentar colapso,  
Estado garantiu redução 
de ocupação com a 
rápida vacinação 

Nilson Figueiredo

Certificação foi 
conquistada com o 
desenvolvimento de 
projeto sustentável

Para secretário 
de Saúde, bom 
desempenho 
foi consolidado 
com agilidade 
na vacinação

Depois de anunciar que vol-
taria a usar o Sisu (Sistema de 
Seleção Unificada) para sele-
cionar novos alunos, a UFMS 
(Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul) informou que, 
em 2020, a universidade vai 
abrir 5.525 vagas em diferentes 
graduações, o que representa 
aumento de 5% do total ofere-
cido neste ano. Ainda em 2022, 
a universidade também abrirá 
em Campo Grande o curso de 
bacharelado em História, e o 
retorno, marcado para o mês 
de março, será com acadêmicos 
de volta às salas de aula na 
modalidade presencial. 

“Estamos ansiosos para o 
retorno presencial de todas as 
aulas. Em agosto, vários cursos 
já estão oferecendo atividades 
práticas nos campus e a pers-
pectiva é de que em 2022 pos-
samos iniciar as aulas de forma 
presencial”, explicou o reitor 
Marcelo Turine. Segundo ele, a 
retomada seguirá as normas de 
segurança contra a COVID-19 e 

usará os números da pandemia 
como base para eventuais mu-
danças. 

Quem quiser poderá con-
correr a uma das oportunidades 
oferecidas pela UFMS em três 
modalidades diferentes: o ves-
tibular, o Passe (Programa de 
Avaliação Seriada Seletiva) e 
o Sisu. “Reservamos 60% das 
vagas para o Vestibular, 20% 
para o Passe e outros 20% para 
o Sisu”, relata Turine. 

Pelo cronograma, as provas 
do vestibular serão aplicadas 
no dia 5 de dezembro. Ao todo, 
serão 3.353 vagas distribuídas 
em 114 cursos. Já as do Passe, 
estão agendadas para 12 de 
dezembro e as inscrições, para 
ambos os processos, podem ser 
feitas até 8 de novembro.

A Fapec (Fundação de Apoio 
à Pesquisa, ao Ensino e à Cul-
tura) será responsável pelas 
inscrições, elaboração, apli-
cação e correção das provas, 
assim como a divulgação dos 
resultados. “Preparamos nosso 

plano de biossegurança res-
peitando as exigências especí-
ficas dos municípios, já que as 
provas são aplicadas em outras 
cidades do Estado. Estaremos 
atentos à segurança de todos 
que trabalham e também dos 
que realizam as provas”, des-
tacou Nilde Brun, presidente da 
Fapec. O resultado das provas 
deve ser divulgado no dia 9 de 
fevereiro.

Para concorrer a uma das 
5 mil vagas, os candidatos 
deverão acessar o site www.
ingresso.ufms.br e clicar no 
banner que redireciona à área 
de inscrições do site da Fapec. 
“Simplificamos o processo que 
leva poucos minutos para ser 
concluído. O candidato também 
deve ficar atento ao prazo para 
pagamento da taxa, no valor 
de R$ 120,00. Quem quiser 
também pode pedir isenção e 
alterar as informações cadas-
trais dentro do prazo definido 
no edital”, finalizou o reitor da 
universidade federal.(CN)

Clayton Neves

Classificado em bandeira 
verde, Mato Grosso do Sul tem 
ocupação de apenas 33,56% 
dos leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) para trata-
mento da COVID-19 e aparece 
na lista de 25 estados que estão 
longe da faixa de risco. Em leitos 
clínicos a situação é ainda mais 
confortável e a porcentagem cai 
para 12,53%, realidade bem di-
ferente da registrada no mês de 
junho, quando o Estado precisou 
transferir 34 pacientes para ou-
tros estados por falta de vagas 
disponíveis.

Nessa quinta-feira (9), 194 
pessoas diagnosticadas com o 
novo coronavírus estavam in-
ternadas em Mato Grosso do 
Sul, número que nem de longe 
se assemelha ao cenário de 
três meses atrás, quando mais 
de 1.339 pacientes chegaram a 
ficar distribuídos em unidades 
de saúde de diferentes cidades, 
inclusive em leitos improvisados.

Conforme levantamento da 
SES (Secretaria de Estado de 
Saúde), 966 leitos clínicos e 444 
de UTI estão divididos em 100 
unidades de saúde no Estado. 
Os pacientes internados estão 
em 34 delas.

Para o secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Resende, o 
bom desempenho está direta-
mente associado ao avanço da 
vacinação. “Isso é resultado da 
guerra que travamos para que 
o Estado ocupasse o primeiro 
lugar na aplicação das vacinas. 
Mostra que deram certo as es-
tratégias de enfrentamento à 
doença que adotamos desde o 
início da pandemia”, acredita. 

Boletim divulgado pela Fio-
cruz (Fundação Oswaldo Cruz) 

mostra que Mato Grosso do Sul 
está em nível baixo de risco 
desde o dia 9 de agosto, após 
período de um mês na faixa 
amarela, quando a ocupação 
fica acima de 60%. Antes disso, 
foram quatro meses seguidos 
em bandeiramento vermelho, 
com mais de 80% dos leitos 
ocupados e situação de alerta 
por proximidade de colapso no 
sistema.  

Em Campo Grande, cidade 
que concentra o maior número 
de vagas disponíveis para inter-
nações, a ocupação dos espaços 
em UTI é de 39%. Pelo mapa 
divulgado pela Fiocruz, somente 
Roraima e Rio de Janeiro têm 
ocupação superior a 60%.

Atualmente, com 93,16% do 

público-alvo imunizado com a 
primeira dose e 64,51% com 
o ciclo de proteção concluído, 
o Estado está perto de atingir 
a imunidade coletiva da popu-
lação, resultado que se reflete 
nos números da pandemia. En-
quanto no meio do ano a média 
móvel de casos chegou a dois 
mil, hoje, o índice é de 179 
confirmações. “Hoje temos uma 
realidade totalmente diferente 
e isso nos deixa muito felizes 
porque mostra que nossos ata-
ques foram certeiros contra o 
vírus”, relata.

Resolução autoriza antecipação de dose 
O Conselho de Secreta-

rias Municipais de Saúde e 
a Secretaria de Estado deli-

beraram que os municípios 
de MS podem aplicar a dose 
de reforço nos idosos a partir 
de cinco meses após a última 
dose do esquema vacinal (se-
gunda dose ou dose única), 
independente do imunizante 
aplicado, e não mais em seis 
meses como previsto.

O presidente do conselho, 
Rogério Leite, explica: “A va-
riante delta está presente no 
Estado, a alteração no apra-
zamento da dose de reforço 
visa garantir que a variante 
não acometa os idosos, e 
assim evitar possíveis mortes 
deste público”.

Já as pessoas com alto 
grau de imunossupressão, 
que fazem quimioterapia, 

hemodiálise, transplantados, 
que vivem com HIV/Aids, pa-
cientes com doenças imu-
nomediadas inflamatórias 
crônicas (reumatológicas, 
autoinflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias), 
podem tomar o reforço após 
28 dias que tenham tomado a 
última dose do esquema.

A resolução traz ainda 
que os municípios estão au-
torizados a seguirem os se-
guintes períodos de apraza-
mentos: aprazamento de 21 
dias a 12 semanas para a va-
cina Pfizer; aprazamento de 
8 a 12 semanas para a vacina 
AstraZeneca; e aprazamento 
de 14 a 28 dias para a vacina 
CoronaVac. 

Isabela Assoni

O Crematório Campo Gran-
-de, em Mato Grosso do Sul, 
recebeu na quinta-feira (9) o cer-
tificado LEED Platinum, prêmio 
internacional de sustentabili-
dade. O LEED, sigla em inglês 
para Leadership in Energy and 
Environmental Design, significa, 
em português, Liderança em 
Energia e Design Ambiental e 
é uma das certificações mais 
importantes quando o assunto 
é sustentabilidade. Para receber 
essa certificação, o projeto pre-
cisa cumprir oito requisitos: lo-
calização e transporte, espaço 
sustentável, eficiência do uso de 
água e energia, uso de materiais 
e recursos, qualidade ambiental 
interna, inovação e créditos de 
prioridade regional. 

O nível da certificação é de-
finido conforme a quantidade 
de pontos adquiridos, podendo 
variar de 40 a 110 pontos e 
são classificados em Certified, 
Silver, Gold e Platinum. O cre-
matório Campo Grande recebeu 
a mais alta delas, sendo conde-
corado com a certificação Pla-
tinum, o que o torna o único cre-
matório sustentável do mundo. 
Além disso, a empresa do ramo 
fundiário completou 40 anos 
em 2021, tornando a premiação 
ainda mais simbólica. 

Felipe Garcia, CEO do GBC 
(Green Building Council), ex-
plica que a certificação com-
prova o quanto o Brasil está bem 
posicionado nesse movimento. 
“Essa certificação internacional 
LEED está presente em 180 
países e o Brasil é o 5º país com 
maior número de empreendi-
mentos certificados no mundo. 
Uma das coisas que diferencia o 
país é a diversidade de tipologia, 
ele começa no topo da pirâmide 
com corporativas de alto padrão 
e fomos ganhando maturidade e 
experiência no desenvolvimento 
de outros projetos. Coloca o 
primeiro crematório certificado 

LEED no mundo e atingiu o 
nível Platinum, o mais alto nível 
da certificação”. Segundo Faria, 
são mais de 50 mil projetos com 
certificado LEED em cerca de 
120 países, e apenas 3% das cer-
tificações mundiais conseguem 
atingir o nível técnico exigido 
pelo Platinum. 

Presente na cerimônia, Ar-
thur de Carli, diretor-executivo 
do crematório da Capital, des-
tacou que o projeto foi pensado 
justamente para além de uma 
estrutura pós-moderna; ele visa 
transmitir o sentimento de con-
forto e acolhimento para quem 
está se despedindo de seus 
entes queridos. A sensibilidade 
da arquiteta trouxe para o pro-
jeto uma forma de explorar os 
cinco sentidos por intermédio 
da arquitetura.

O projeto
De acordo com a arquiteta e 

autora do projeto, Alessandra 
Ribeiro, foram dois anos de pla-
nejamento e três anos de exe-
cução. “O maior sentimento é 
de superação de desafios. Aqui 
as pessoas têm uma resistência 
muito grande, porque elas não 
conhecem a prática. É muito 

difícil você falar sobre ações sus-
tentáveis, como separar o lixo ou 
o controle de resíduos. Eu tive 
muita resistência no começo, 
foi difícil a execução da obra por 
desse desafio”, comenta. 

Ricciano Liberali, respon-
sável pela Certificação Leed, 
da consultoria Petinelli, ex-
plica que o estudo começou 
na fase de pré-projeto, no 
momento de desenvolvimento 
das soluções técnicas junto 
com a equipe de arquitetura. 
“O projeto foi concebido para 
consumir 50% menos energia 
e a redução de água é maior 
que 80%. As soluções começam 
desde a parede que foi utili-
zada, que é específica para o 
clima local, com controle tér-
mico, o que implica menos uso 
do ar-condicionado. O sistema 
de iluminação foi desenvolvido 
para entregar luz o suficiente, 
sem consumir mais energia. A 
gente tem um reservatório de 
água, então a gente capta água 
pra usar durante períodos 
mais secos, além de energia 
sustentável. É um prédio de 
altíssimo desempenho, tanto 
na parte energética quando 
ambiental”, informa. 

Rafaela Alves 

Com ventos que atingiram 
68 km/h, conforme o meteoro-
logista Natálio Abrahão, e o 
registro de quedas de árvores, 
a tempestade da última quarta-
-feira (8) deixou 24 bairros em 
Campo Grande sem energia. 
Na tarde de ontem (9), uma 
nova tempestade provocou 
cerca de 30 mil descargas at-
mosféricas no Estado. 

Segundo a concessionária 
de energia elétrica, Energisa, 

na Capital as ocorrências se 
concentraram nos bairros Mo-
reninhas, Vila Cruzeiro, Jardim 
Tijuca, Mata do Segredo, Vila 
Carlota, Vila Popular, Mata 
do Jacinto, Jardim São Con-
rado, Jardim TV Morena, Nova 
Lima, Centro, Vila Piratininga, 
São Francisco, Amambaí, Co-
ronel Antonino, Portal Caiobá, 
Jardim Centro-Oeste, Vila 
Nasser, Santo Amaro, Parque 
dos Novos Estados, Vila Jacy, 
Caiçara, Aero Rancho e Jardim 
São Lourenço.  

Eles asseguraram ainda 
que, até o fim da noite da 
quarta-feira, mais de 80% das 
ocorrências já estavam com a 
energia normalizada. 

Na tarde de ontem (9), uma 
nova tempestade provocou 
graves danos à rede elétrica. 
De acordo com o meteorolo-
gista Natálio, a Capital regis-
trou 14,8 milímetros de chuva 
no Jardim Panamá, 16,8 na 
região do Museu José Antônio 
Pereira, 14,4 no Aeroporto e 4,8 
no bairro Carandá Bosque. 
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Segunda safra

Conta de luz deve ficar menor sem a cobrança do tributo estadual

Governo estadual quer isentar 
ICMS sobre nova tarifa de energia

Estado entra na reta final da 
colheita da safrinha de milho

Você sabia que dependentes de MEI falecido pos-
suem direito a receber pensão por morte?

Lidar com o falecimento de um ente querido não é 
fácil, sobretudo em um contexto tão delicado quanto o de 
pandemia — e analisar a situação a partir de uma visão 
jurídica torna a tarefa ainda mais árdua. Nessa semana, 
fomos procurados no escritório por um caso que fez nascer 
conclusão interessante: “dependentes do MEI falecido têm 
direito à pensão por morte?”. 

E é sobre isto que trataremos hoje na nossa coluna.
Aos leitores que nunca ouviram o termo, cabe explicar 

que a pensão por morte é um benefício do sistema previ-
denciário, pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e concedida aos dependentes de contribuintes que 
vieram a falecer. Aqueles que possuem direito ao amparo 
são: cônjuge, companheiro ou companheira; filhos e equi-
parados, desde que menores de 21 anos ou inválidos; pais, 
havendo a dependência econômica; irmãos, tendo menos 
de 21 anos e dependência econômica. Como se presume, 
a medida possui claro objetivo de prestar auxílio finan-
ceiro à família durante o momento de perda e na vida que 
seguirá sem o ente.

Os dependentes do MEI (microempreendedor indivi-
dual), no mesmo caminho, poderão receber a pensão por 
morte, entretanto temos alguns regramentos próprios que 
valem ser ditos para completo sucesso no requerimento.

A primeira variante que deve ser analisada é o período 
de contribuição previdenciária prévia; ou seja, se o óbito 
ocorrer antes de decorridos dezoito meses de contribuição 
(ou se o casamento ou união estável tiver menos de dois 
anos), o benefício terá duração de apenas quatro meses. 
Já se o período de contribuição efetiva ultrapassar os 18 
meses ou se a morte for provocada por acidente de qual-
quer natureza, utiliza-se a idade do beneficiário, referente 
à data do óbito, para cálculo da duração do pagamento 
da contribuição — iniciando com um período de 3 anos 
para menores de 21 anos, e, ao final da evolução etária, 
quando a idade do falecido for superior a 44 anos, o be-
nefício será vitalício.

Ressalta-se que, além da necessidade da certidão de 
óbito, um processo administrativo deverá ser iniciado; 
contando com a execução de alguns procedimentos, como o 
encerramento do registro como MEI, a transmissão da De-
claração de Extinção do MEI, a retirada dos Documentos 
de Arrecadação Simplificada do MEI não pagos e, por fim, 
o pedido pela pensão junto à Previdência Social. Sendo 
assim, pelo direito garantido e pela presença de algumas 
formalidades próprias, procure o seu advogado! 

Advogado, mestrando em Direito e professor universitário.

Felipe Ribeiro

O governador Reinaldo 
Azambuja disse ontem (9) que 
pretende isentar a cobrança 
do ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Ser-
viços) sobre a nova bandeira 
tarifária de energia elétrica, a 
de escassez hídrica. Segundo  
o chefe do Executivo estadual, 
a medida serve para diminuir 
o impacto na conta de energia 
dos consumidores.

“Agora, o governo lançou a 
taxa que vai impactar perto 
de R$ 14 a cada 100 kWh, que 
é a taxa de escassez hídrica, 
um custo adicional. Estamos 
avaliando, pois existem vários 
pedidos de isenção. Provavel-
mente, devamos encaminhar 
à Alems [Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso do Sul] 
um projeto de lei isentando 
a cobrança de ICMS sobre 
essa taxa extra”, anunciou 
Azambuja.

De acordo com o gover-
nador, por enquanto a proposta 
está sendo validada e deve ser 

enviada ao Legislativo com ur-
gência. Reinaldo revelou ainda 
que existe uma resistência 
muito forte de governadores 
de outros estados quanto à 
isenção do ICMS sobre a nova 
cobrança.

“Eu preciso falar isso a 
vocês. Ontem mesmo, rece-
bemos 19 comunicados por 
meio do Confaz (Conselho Na-
cional de Política Fazendária) 
para que MS não isentasse a 
tarifa, porque os outros es-
tados não o farão. Mas isso é 
questão de cada estado. Eu 
entendo que a nossa medida 
seria um gesto a mais nesse 
momento de escassez hídrica”, 
defendeu. 

A economista Andreia Fer-
reira elaborou um exemplo 
para demonstrar o quanto a 
ausência do tributo estadual 
influencia nos valores. “Con-
siderando um ICMS de 17% 
sobre a nova tarifa de R$ 14,20, 
o valor final dessa taxação 
seria R$ 16,61. Então, a não 
cobrança de ICMS nesta tarifa 
significa uma economia de R$ 

2,41.” Além do anúncio dos 
próximos passos da gestão 
estadual sobre a incidência 
do imposto, o governo sugeriu 
aos consumidores que façam 
a economia do consumo de 
água e de energia elétrica para 
evitar o risco de um apagão 
no país. O intuito, segundo o 
comunicado, é o de promover 
uma diminuição dos custos. 

Nova bandeira
A Aneel (Agência Nacional 

de Energia Elétrica) divulgou 
no dia 31 de agosto que, a 
partir de setembro, uma nova 
tarifação deveria compor os 
custos da energia consumida 
pelos brasileiros. O texto de-
fine que a cada 100 kWh re-
gistrados serão cobrados R$ 
14,20, em referência ao pa-
tamar denominado “escassez 
hídrica”.

Na fase da bandeira ver-
melha patamar 2, o valor co-
brado era de R$ 9,49. Isto 
é, o atual cenário representa 
um aumento de 50% na ta-
rifa sobre a energia. O órgão 

também estabelece que a re-
cente cobrança deve perma-
necer por oito meses, o que 
difere do processo de escolha 
da cor da bandeira, definido 
mensalmente.

Redução do imposto em MS
No Estado, o governo atua 

com uma redução de dois 
pontos percentuais na alíquota 
do ICMS sobre a bandeira ver-
melha. A lei que define a dimi-
nuição do tributo está valendo 
desde 1º de setembro. Com o 
benefício dado aos consumi-
dores, o Executivo estima que 
R$ 18,4 milhões deixarão de 
ser arrecadados mensalmente.

Crise hídrica
O principal motivo para os 

constantes aumentos na conta 
de energia elétrica, no Brasil, 
se deve ao período de estiagem 
prolongado durante este ano. 
Com a falta de chuvas no país, 
as usinas hidrelétricas perdem 
sua capacidade de produção 
energética, o que motiva o acio-
namento das termelétricas.

A colheita da safrinha 
caminha para o fim em Mato 
Grosso do Sul com quase 87% 
da área retirada dos campos. 
Os dados são do boletim 
do Siga-MS, do Sistema Fa-
masul e Aprosoja-MS, divul-
gado ontem. O levantamento 
aponta que na primeira se-
mana de setembro a área 
colhida de milho 2ª safra 
acompanhada pelo Projeto 
Siga-MS alcançou 86,8%.
A região norte está com 
os trabalhos mais avan-
çados, com média de 
97,7%, ao passo que a re-
gião centro está com 94,2% 
e a região sul com 82,6%
de média.

A área colhida até o 
momento, conforme es-
timativa do Projeto Siga, 
é de aproximadamente 
1,738 milhão de hectares.
A porcentagem de área co-
lhida na safra 2020/2021 en-
contra-se superior em apro-
ximadamente 9,40 pontos 
percentuais em relação 
à safra 2019/2020, para 
a data de 3 de setembro.
No início da 2ª safra de 
milho 2020/2021 havia a ex-
pectativa de um volume de 
9,013 milhões de toneladas 
de grãos e uma produti-

vidade média de 75 sc/ha. 
Entretanto, a ocorrência 
de adversidades climáticas 
nas principais regiões pro-
dutoras do estado, em es-
pecial o reduzido volume 
de chuvas, afetou direta-
mente o desenvolvimento 
fenológico e a granação do 
milho, levando a maioria 
das lavouras a serem en-
quadradas na classificação 
“regular e ruins”. Observou-
-se, a campo, lavouras com 
espigas com má-formação, 
plantas que não desenvol-
veram, estandes irregulares, 
entre outros problemas que 
afetaram diretamente o po-
tencial produtivo da cultura. 
No momento estima-se que 
a área afetada pela geada 
no Estado é de 604,4 mil 
hectares, sendo 30% da área 
produtora do Estado. Diante 
destes fatos, espera-se uma 
quebra de 2,722 milhões de 
toneladas diante da pro-
dução inicial.

Conab
A produção da safra na-

cional de grãos fecha o ciclo 
com um volume estimado de 
252,3 milhões de toneladas, 
uma redução de 1,8% sobre a 
safra passada e 4,7 milhões 

de toneladas inferior à pre-
visão do levantamento rea-
lizado em agosto deste ano. 
O resultado foi divulgado 
nessa quinta-feira (9) pela 
Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento), no 12º 
Levantamento da Safra de 
Grãos 2020/21. Este é o úl-
timo levantamento para esta 
safra. A partir de outubro, 
a estatal reinicia o ciclo e 
passa a contabilizar os nú-
meros da próxima colheita 
no país.

De acordo com o Bo-
letim do 12º Levantamento 
2020/21, as áreas das cul-
turas de primeira safra estão 
totalmente colhidas, as de 
segunda safra em fase final 
de colheita, as de terceira 
safra desde a fase de flores-
cimento até o fim da colheita, 
e as de inverno no início da 
colheita, que será intensifi-
cada a partir de setembro.

No caso do milho, a 
produção total é de 85,75 
milhões de toneladas, vo-
lume 16,4% menor que em 
2019/20, quando fechou em 
102,5 milhões de toneladas. 
A primeira safra está com 
a colheita finalizada e a 
segunda safra com 86,9% 
concluída.

Nova tarifa de energia 
vai ser cobrada 
nas contas dos 
consumidores do país
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No ano o IPCA 
subiu 6,4% e 
superou 11% 
em 12 meses, 
segundo o IBGE
Rosana Siqueira

O IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
de agosto, em Campo Grande, 
ficou em 0,89%, 0,10 ponto per-
centual acima da taxa de julho 
(0,79%). No ano, o IPCA acumula 
alta de 6,34% e, em 12 meses, de 
11,26%. No Brasil, o IPCA foi de 
0,87% em agosto. Essa é a maior 
variação no mês de agosto para 
o Brasil desde 2000. 

Dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados 
em Campo Grande, oito tiveram 
alta de preços em agosto. O 
maior impacto (0,29 p.p.) ficou 
com transportes (1,31%). A se-
gunda maior contribuição (0,19 
p.p.) na alimentação e bebidas 
(0,90%), que desacelerou em 
relação ao mês anterior (1,32%). 
Na sequência, veio saúde e cui-
dados pessoais (0,97% e 0,12 
p.p.), após a queda registrada 
em julho (-0,64%). A maior 
variação em percentual veio 
do grupo vestuário (2,30%). A 
contribuição negativa veio de 
habitação (-0,20 e -0,03 p.p.). Os 
demais grupos ficaram entre o 
0,16% de comunicação e o 2,29% 
de artigos de residência.

Combustíveis em alta
O grupo transportes teve au-

mento de 1,31% (impacto de 
0,29 p.p.), 15º aumento seguido 
depois da queda de maio de 
2020. No mês de julho o aumento 
registrado foi de 1,17%. A maior 
alta entre os subitens se deu no 
óleo diesel (2,7%). No entanto, a 

Preço da gasolina 
quase a R$ 6 
puxou aumento no 
índice de preços
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Valenti Manieri

maior influência para cima foi 
feita pelo subitem gasolina, que 
impactou o índice em 0,095 p.p., 
tendo subido 1,11% no mês. Os 
combustíveis registraram au-
mento de 1,08%. O valor só não 
foi maior porque o etanol teve 
queda (-1,08%). Os combustíveis 
acumulam aumento de 27,3% 
no ano e 37,53% em 12 meses. 
A gasolina acumula 26,98% e 
37,58% nos mesmos períodos. Já 
o diesel registra 27,6% e 31,92% 
para os mesmos recortes.

A maior queda do grupo 
vem do subitem passagens aé-
reas (-4,65%), com impacto de 
-0,007 p.p. O subitem, aliás, 
é o que apresenta a maior 
queda dentro do grupo para o 
ano de 2021 (-34,75%), porém, 
acumula alta de 31,29% nos 
últimos 12 meses.

Alimentação e bebidas aumentou 0,90% 
No grupo alimentação 

e bebidas a alta de 0,90% 
em agosto ficou abaixo da 
registrada no mês anterior 
(1,32%). A alimentação no 
domicílio passou de 1,39% em 
julho para 1,33% em agosto, 

principalmente por conta 
das altas da batata-inglesa 
(25,63%), do tomate (5,68%), 
do pão francês (5,09%), das 
frutas (4,85%), do frango in-
teiro (4,02%) e do óleo de 
soja (2,77%). No lado das 
quedas, destacam-se a cebola 
(-16,65%) e o arroz (-2,54%).

A alimentação fora do domi-
cílio (-0,46%) desacelerou em 
relação a julho (1,09%), princi-
palmente por conta da refeição 
(-0,73%), cujo preço havia su-
bido 0,21% no mês anterior.

Habitação
O resultado do grupo habi-

tação (1,87%) foi influenciado 
pela queda da energia elétrica 
(-2,19%), que havia acelerado 
no mês anterior (3,85%). Des-
taca-se também a variação da 
taxa de água e esgoto (1,04%), 
pois houve reajuste tarifário 
de 1,32% em 24 de julho. Os su-
bitens amaciante e alvejante 
(3,06%) e sabão em pó (2,76%) 
aceleraram em relação ao mês 
anterior. As maiores baixas 
vieram dos subitens mudança, 
com 3,22%, e sabão em barra, 

com -2,39%.
Os grupos artigos de resi-

dência e vestuário apresen-
taram altas de 2,3% em agosto. 

O grupo dos artigos de 
residência apresentou, para 
agosto, alta de 2,29% na ca-
pital sul-mato-grossense, in-
fluenciando o índice em 0,1 
p.p. para cima. Com com-
portamentos bem diferentes 
dos registrados em julho, 
os maiores aumentos foram 
registrados no item eletro-
domésticos e equipamentos, 
que subiu 5,38%, tendo sido 
influenciado pelos itens ven-
tilador (5,80%) e refrigerador 
(5,76%). Este último tem au-
mento acumulado de 16,51% 
no ano e 20,13% em 12 meses. 
O grupo de vestuário teve 
aumento de 2,3%, gerando 
impacto de 0,10 p.p. no índice. 
O subitem calça comprida 
feminina apresentou maior 
aumento do grupo (3,9%), 
seguido de bermuda/short 
masculino (3,86%) e sapato 
masculino (3,74%). No lado 
das quedas, apenas o sapato 
feminino (-2,93%).

Consumo das famílias 
em supermercados 
cresce 4,84% em julho
Folhapress

O consumo das famílias 
brasileiras aumentou 4,84% 
em julho deste ano na com-
paração com junho, mas caiu 
1,15% ante o mesmo período 
do ano passado. No acumulado 
do ano, o índice foi positivo, 
ficando em 3,24%. Segundo 
a Abras (Associação Brasi-
leira de Supermercados), a 
queda mensal foi a segunda 
do ano, já que em junho o 
Índice Nacional de Consumo 
das Famílias nos Lares Bra-
sileiros havia detectado baixa 
de 0,68% na comparação com 
o mesmo mês de 2020. As 

informações são da Agência 
Brasil.

Ao comentar nessa quinta-
-feira (9) o resultado, o vice-
-presidente institucional da 
Abras, Marcio Milan, disse que 
o crescimento mensal pode ser 
atribuído ao pagamento de R$ 
5,5 bilhões da quarta parcela 
do auxílio emergencial, que 
beneficiou 26,7 milhões de 
famílias; à distribuição de R$ 
1,23 bilhão pelo Bolsa Família 
para as famílias não elegíveis 
para a receber tal benefício; 
à geração de 50.977 postos de 
trabalho no setor em julho e ao 
avanço da vacinação contra a 
COVID-19.

Mercado

Cenário

Ibovespa dispara e dólar fecha 
em baixa cotado a R$ 5,22

BC pode acelerar ritmo de alta 
de juros com inflação e risco 

O Ibovespa fechou em 
alta com uma disparada no 
fim de pregão de ontem (9). 
A Bolsa chegou a subir mais 
de 2,6% a 116.353 pontos 
depois de o presidente 
Jair Bolsonaro escrever 
uma carta apaziguando os 
ânimos com o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) após 
almoço com o ex-presidente 
Michel Temer, que foi quem 
indicou o ministro Ale-
xandre de Moraes à corte.

Minutos antes do fato, a 
Bolsa caía 0,6% com o acirra-
mento da disputa entre os Três 
Poderes após serem regis-
tradas diversas paralisações 
de caminhoneiros pedindo o 
impeachment de Moraes.

O Ibovespa fechou em alta 
de 1,72% a 115.360 pontos 
com volume financeiro ne-
gociado de R$ 38,123 bilhões.

Enquanto isso, o dólar 
comercial caiu 1,85% a R$ 
5,226, na compra, e a R$ 
5,227, na venda. Já o dólar fu-
turo para outubro cai 1,63%, 
a R$ 5,247 no after-market.

No mercado de juros fu-
turos, o DI para janeiro 
de 2022 subiu 34 pontos-
-base, a 7,32%, o DI para 
janeiro de 2023 teve alta 
de 31 pontos-base, a 9,10%, 
DI para janeiro de 2025 
avançou sete pontos-base, 
a 10,11%, e DI para janeiro 
de 2027 registrou variação 
negativa.

Outro fator citado por Milan 
foi a expansão do setor, com a 
abertura de novas lojas. “Em 
julho, foram inauguradas 21 
lojas, 42 foram reinauguradas 
e 13 passaram por algum tipo 
de transformação para o me-
lhor atendimento do consu-
midor”, informou.

O levantamento também 
mostrou que o custo da Cesta 
Abrasmercado, que inclui 35 
produtos de largo consumo 
(alimentos, cerveja, refrige-
rante e produtos de higiene), 
fechou o mês em R$ 668,55, 
com acréscimo de 0,96% em 
relação a junho. Comparando 
com julho de 2020, a alta foi 

de 23,14%.
A Região Norte permanece 

com a cesta mais cara do 
país, no valor de R$ 752,89 
(acumulado de 23,49% nos 
últimos 12 meses), seguida 
pelas regiões Sul (R$ 734,10), 
Sudeste (R$ 640,87), Centro-
-Oeste (R$ 616,68) e Nordeste 
(R$ 598,22).

De acordo com a Abras, 
os produtos que mais enca-
receram no acumulado de 
2021 foram açúcar, ovo, carne 
(dianteiro), café, frango con-
gelado, carne (traseiro), leite 
longa vida e feijão. No mesmo 
período, os preços do arroz, do 
pernil e do óleo de soja caíram. 

Consumo-pesquisa

Inflação oficial sobe e 
atinge 0,89% na Capital

Eduardo Cucolo
Folhapress

Economistas já avaliam 
que o Banco Central pode 
acelerar o ritmo de alta de 
juros diante do aumento de 
pressões inflacionárias e 
de um risco fiscal e polí-
tico maior. Os juros futuros 
tiveram forte alta nessa 
quinta-feira (9) após a divul-
gação de novos dados sobre 
a inflação no país.

Até a semana passada, a 

expectativa majoritária para 
a reunião do Copom (Comitê 
de Política Monetária) do 
próximo dia 22 era um novo 
aumento de 1 ponto percen-
tual na taxa básica. Agora, 
muitos analistas já projetam 
elevação de 1,25 ponto na 
Selic, dos atuais 5,25% para 
6,5% ao ano.

De acordo com pesquisa 
Focus do BC, a mediana das 
estimativas para a Selic está 
em 7,625% ao ano.

Custo de vida

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,22 R$ 5,222                -1,97
Turismo R$ 5,273 R$ 5,397          -1,33
Euro R$ 6,278 R$ 6,279                 -0,2542
Libra Esterlina R$ 7,353 R$ 7,355         0,2317

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 304,25
IBOVESPA (SP): 115.360,86 +1.948,02 (1,72%)

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

Cotações

Poupança 

09/09         0,1159
10/09              0,1590
11/09              0,1590
12/09              0,1590
13/09              0,1590
14/09              0,1590
15/09             0,1590
16/09              0,1590

Previdência Social

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

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

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

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

Imposto de Renda Retido na Fonte

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

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

TR diária (%)
Dia
09/09            0,5000
10/09            0,5000
11/09            0,5000
12/09            0,5000
13/09            0,5000
14/09            0,5000
15/09            0,5000
16/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 21° 34º

São Paulo                  19º           24º

Brasília 18º 34º

Rio de Janeiro 20º  27º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    14°   26°
Dourados      15°    26°
Corumbá                  18°              31°
Maracaju                 15°             27°
Ponta Porã                14°              24°
Três Lagoas               21°   34°
Mundo Novo             16°   27°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 28% máx.: 54%

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              

Setembro de 2021

Boa 
Sorte

FAIXA DE PREMIAÇÃO VALOR DO PRÊMIO (R$)

LOTOMANIA
(Concurso nº2153) (Sorteio realizado 08/09/2021

20 acertos             0                          0,00
19 acertos                5                                59.370,89
18 acertos        73                          2.541,56
17 acertos              749                                              247,70
16 acertos            4630                                           40,07
15 acertos          20289                                              9,14

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 5.500.000,00

08  20   22  25  26   
28  41   46  47  54 
57  64   72  81  85
86  90   92  98  00

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 08/09/2021)

SENA          0    0,00
QUINA                     45                         62.896,47
QUADRA                   4.411                                        916,65

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 45.000.000,00

1 3  1 7  3 1  4 3  5 4  5 5
(CONCURSO Nº 2407)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5652)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA       77                        8.713,71
TERNO                 5.589                         180,52
DUQUE              144.31                             3,84

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.700.000,00

(SORTEIO REALIZADO  08/09/2021)

1 6  4 3  4 9  5 2  7 3

(N°5653)Quina
18  21  46  49  54

1° Sorteio

2° Sorteio
09 10 15 21 33 40

03 18 19 25 27 38

(N°2271)Dupla Sena

 Rateio 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS

(N°504)

Mês da Sorte: Novembro

0 2  0 9  1 0  1 1  2 1  3 0  3 1

Dia de Sorte

26  40  42  64  65  70  73

(N°1686)Timemania

VILLA NOVA/MGTime do 
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Brasileirão

São Paulo

Série BVila Belmiro

Objetivo da cnfederação e de 19 clubes é ter 
rodada com torcida no começo do mês que vem

CBF mira papo com 
prefeituras para liberar 
público nos estádios

Benítez só atuou 90 minutos em 3 partidas 
pelo Tricolor e tenta melhorar forma física

Vasco aciona o STJD para 
impugnar jogo com Brasil-RS

Carille rechaça rótulo de defensivo no Santos

Fábio Carille 
durante entrevista 
coletiva na manhã 
de quinta-feira

Cruz-Maltino busca 
novo treinador após 
saída de Lisca

Fachada da sede 
da Confederação 
Brasileira de Futebol, 
no Rio de Janeiro

Santos FC/Divulgação

Rafael Ribeiro/Vasco

Lucas Figueiredo/CBF

Igor Siqueira e Leo Burlá
UOL/Folhapress

Diante do impasse criado 
entre o Flamengo e os ou-
tros 19 clubes da Série A do 
Brasileiro, que divergem em 
relação à volta do público aos 
estádios, a CBF (Confederação 
Brasileira de Futebol) entra 
em campo para minimizar os 
estragos causados pelo racha.

A entidade intensifica os 
esforços com as prefeituras 
das cidades dos clubes que dis-
putam a competição. A ideia é 
que as autoridades públicas 
flexibilizem as restrições para 
que haja torcida em todas as 
partidas da 23ª rodada (2 e 
3 de outubro), data acertada 
pelos participantes do Con-
gresso Técnico. A CBF montou 

um protocolo, mas as condi-
ções, no fim das contas, serão 
colocadas pelas autoridades 
locais. Os debates têm partici-
pação direta de Jorge Pagura, 
presidente da Comissão de 
Médicos da CBF, e também 
de Manoel Flores, diretor de 
Competições da entidade.

A CBF terá o auxílio das fe-
derações estaduais na missão, 
mas essa ofensiva não garante 
a paz no torneio, já que uma 
liminar do STJD (Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva) 
ainda garante ao Fla o direito 
de ter torcedores no Mara-
canã. Diante do cenário atual, 
o Grêmio já avisou que não 
entra em campo se o Rubro-
-Negro contar com torcida ao 
seu lado.

O UOL Esporte confirmou 

com integrantes da cúpula 
tricolor que o clube não abrirá 
mão de seus direitos. À Rádio 
Guaíba, Nestor Hein, diretor 
jurídico do Tricolor, confirmou: 
“O Grêmio teve um jogo com o 
Flamengo sem torcida. Por 
sistema de equidade e pelo 
regramento da CBF, o segundo 
também tem que ser assim. Se 
o Flamengo insistir, nós não 
jogaremos. Se tiver torcida, o 
Grêmio não entra em campo”.

Até esta sexta-feira (10), os 
clubes irão ingressar no STJD 
com uma medida que visa der-
rubar a liminar concedida aos 
rubro-negros. A estratégia é 
centralizada pelo Palmeiras.

Fla é o alvo em comum
Os clubes foram além. A 

decisão é de adiar a rodada se 

Gabriela Brino
UOL/Folhapress

Apresentado na manhã de 
ontem (9), na Vila Belmiro, o 
técnico Fábio Carille rechaçou 
o rótulo de defensivo e afirmou 
que pretende buscar o equilí-
brio entre a defesa e o ataque 
no Santos. Em razão de sua 
passagem pelo Corinthians, o 
treinador ficou marcado por um 
futebol mais recuado, porém ele 
não vê isso como regra.

Carille explicou que não 
pretende mexer muito no time 
titular nesse início de trabalho. 
Que irá observar o elenco no 
dia a dia para, aos poucos, 
implementar sua forma de tra-
balho. “Pode esperar um time 
bem organizado. Vou mudar 
muito pouco para os próximos 
jogos. Aos poucos colocar o 
que eu penso. E pensar para 
que as engrenagens funcionem 
da melhor forma possível”, 
explicou.

“O esquema de jogo não 
define se você é ofensivo ou de-
fensivo. A distribuição tática 
dentro de campo não define 
isso, e sim a atitude dos joga-

o Flamengo ou qualquer outro 
clube for se utilizar da decisão 
para colocar público nos jogos. 
A decisão também unânime 
é de que ninguém entre em 
campo. A CBF informou em 
nota que “irá analisar juridi-
camente a questão, uma vez 
que interfere na esfera de di-
reito de terceiros adquirentes 
de propriedades comerciais  
da competição”.

A Prefeitura do Rio de Ja-
neiro, em parecer divulgado 
quarta-feira (8), liberou a 
presença de torcida no para 
três jogos do Rubro-Negro: 
os duelos com o Grêmio, pela 

Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro, e Barcelona de 
Guayaquil, pela Libertadores. 
A capacidade será aumentada 
gradativamente e a retirada 
dos ingressos dependerá da 
apresentação de comprovação 
da vacina contra COVID-19 
e teste realizado em até 48 
horas antes.

O primeiro jogo contra o Tri-
color Gaúcho, na quarta-feira 
(15), na Copa do Brasil, po-
derá receber 24.783 torcedores, 
cerca de 35% da capacidade 
total do Maracanã. No segundo 
duelo com o Grêmio, dia 19, 
a capacidade aumentará para 

40%, ao passo que a partida 
com os equatorianos poderá re-
ceber 35.035, aproximadamente 
50% do que comporta o estádio.

No documento favorável à 
presença de público no Ma-
racanã, a prefeitura ressalta 
que está “condicionada à ri-
gorosa observância ao proto-
colo” apresentado pelo Rubro-
-Negro, e, entre os ajustes 
pedidos, há a indicação de 
que “todo público presente 
no estádio do Maracanã, nos 
dias 15, 19 e 22 de setembro, 
será monitorado pela SMS, por 
meio do número do CPF, pelo 
prazo de 15 dias”.

dores. O 4-1-4-1 pode ser muito 
ofensivo, como o do Tite [no 
Corinthians] que participei. 
Buscamos equilíbrio, temos 
de atacar e defender, e é esse 
equilíbrio que vou buscar no 
Santos”, acrescentou.

Fábio Carille teve seu pri-
meiro contato com os joga-
dores na tarde de ontem, além 
de comandar sua primeira ati-
vidade no CT Rei Pelé. Apesar 
de ter sido recém-contratado, 
o treinador estudou o elenco 
do Santos e vê como uma 
“equipe bem forte”.

“O melhor é entrar no CT 
e o dia a dia mostrar alguma 
posição que possa potencializar 
o elenco. Ainda é muito cedo. 
Já busquei que é um grupo 

bem equilibrado, jogadores che-
gando e se recuperando. Santos 
tem equipe bem forte”, afirmou.

Sua estreia será amanhã 
(11), contra o Bahia, na Vila 
Belmiro, às 20h (de MS), pela 
20ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Carille contará com 
alguns jogadores retornando 
de lesão, como Luiz Felipe, Ma-
dson e Marinho, que treinaram 
normalmente nesta semana. 
Porém, ainda não contará com 
Emiliano Velázquez, que cum-
prirá suspensão automática 
após ser expulso no Campeo-
nato Espanhol.

A situação do Santos é 
delicada no Brasileirão, pois 
ocupa a 14ª posição na ta-
bela, com 22 pontos, flertando 

com a zona de rebaixamento. 
Na terça-feira (14), Carille já 
terá uma decisão contra o 
Athletico-PR, na Vila Belmiro, 
pelo jogo de volta das quartas 
de final da Copa do Brasil. O 
Peixe perdeu por 1 a 0.

Técnico deixa o Athletico-PR
António Oliveira não se-

guirá no comando do Athle-
tico Paranaense. O treinador 
português publicou ontem um 
texto em seu perfil do Insta-
gram e se despediu do clube.

A saída do técnico ocorre 
após a eliminação do Furacão 
na semifinal do Campeonato 
Paranaense. A equipe perdeu 
para o Cascavel fora de casa 
na última quarta-feira e não 
terá a chance de conquistar o 
tetracampeonato.

O treinador chegou ao Ath-
letico em 2020 e, após traba-
lhar na comissão de Paulo 
Autuori, se tornou o técnico da 
equipe principal neste ano. O 
português comandou a equipe 
em 40 jogos e teve 58% de 
aproveitamento: foram 21 vitó-
rias, 7 empates e 12 derrotas. 
(Com Gazeta Press)

O Vasco ingressou na 
quarta-feira (8), no STJD 
(Superior Tribunal de Jus-
tiça Desportiva), com pedido 
de impugnação da partida 
contra o Brasil de Pelotas, 
pela Série B do Campeonato 
Brasileiro. O Cruz-Maltino 
alega que houve “erro de di-
reito no desrespeito ao RGC 
e ao protocolo de utilização 
do VAR na partida”.

Além disso, o clube pede 
que o VAR só volte a ser 
utilizado na competição 
quando a CBF (Confede-
ração Brasileira de Futebol) 
puder garantir o pleno fun-
cionamento da ferramenta. 
O pedido foi encaminhado 
para o presidente do STJD,  
Otávio Noronha.

No duelo, que aconteceu 
na última sexta-feira (3), em 
São Januário, o Vasco teve 
um gol, marcado por Daniel 
Amorim, anulado por impe-
dimento. O lance, porém, não 
pôde ser revisado porque o 
VAR não conseguiu traçar 
a linha no pé do atacante, 
e, desta forma, prevaleceu 
a decisão da arbitragem de 
campo – o duelo terminou 
empatado em 1 a 1.

Durante a transmissão 
do Premiere, foi colocada a 
imagem do momento que a 
jogada deveria ser analisada 
e apontado que a arbitragem 
teria cometido um erro, mas 
salientou que o Grupo Globo 
ainda não havia recebido a 
imagem com o traçado do 
VAR, o que, posteriormente, 

foi confirmado que não havia.
“O gol do Daniel não tem 

a mínima discussão. Ele vem 
de trás. Não é nem ele que 
está mais à frente, ele vem de 
trás. Não tem como marcar 
um impedimento daquele. 
Acho que o bandeira foi no 
protocolo e esperou as linhas, 
mas, mais uma vez, as linhas 
aqui em São Januário não 
foram traçadas. Já foi na 
Série A no ano passado, esse 
ano em um lance decisivo do 
jogo. Houve um erro gritante 
da arbitragem”, disse o então 
técnico Lisca, após o jogo.

Lisca pede demissão 
O Vasco informou, ainda 

na quarta-feira (8), que Lisca 
não é mais o técnico do 
time. Segundo nota do clube, 
“o profissional solicitou seu 
desligamento ao Departa-
mento de Futebol”, antes 
do primeiro treinamento 
da equipe visando ao duelo 
contra o CRB, pela Série B 
do Campeonato Brasileiro.

Anunciado no fim de julho 
como substituto de Marcelo 
Cabo, o treinador não re-
sistiu à má fase pela qual o 
time passa. Em São Janu-
ário, foram apenas 12 par-
tidas, com quatro vitórias, 
um empate e sete derrotas. 
Na segunda divisão, foram 
dez partidas e aproveita-
mento de 43,3% – as ou-
tras duas partidas foram 
duas derrotas contra o São 
Paulo, pela Copa do Brasil.  
(UOL/Folhapress)

Gazeta Press

Depois de começar a tem-
porada em alto nível, Martín 
Benítez viu o seu rendimento 
cair nas últimas partidas. E 
isso se deve, principalmente, 
a sua condição física, que 
voltou a assombrar a carreira 
do argentino. Não a toa, ele só 
jogou por 90 minutos em três 
ocasiões desde que chegou ao 
São Paulo.

Contratado no início de 
abril, o meio-campista con-
seguiu completar a sua pri-
meira partida apenas no seu 
14º jogo pelo clube, no em-
pate de 2 a 2 com o Cuiabá, 
em 23 de junho. Duas se-
manas depois, ele voltou a 
começar e terminar um em-

bate, dessa vez no revés para  
o Bragantino.

Já a última vez que ele con-
seguiu jogar os 90 minutos foi 
no dia 4 de agosto, ou seja, há 
mais de um mês. Na ocasião, 
aliás, o meia anotou um gol 
na vitória de 2 a 1 sobre o 
Vasco, fora de casa, pela Copa 
do Brasil.

Desde então, Benítez es-
teve à disposição de Hernán 
Crespo em mais seis compro-
missos, dos quais ele não foi 
utilizado em três, foi titular 
em dois (substituído aos 14 
do segundo tempo contra o 
Fortaleza e aos 33 diante do 
Juventude) e saiu do banco 
em um, aos 32 minutos da 
etapa completar do triunfo de 
1 a 0 sobre o Sport.

E essa falta de ritmo do 
argentino pode ser explicada 
pela sua forma física. Ainda 
quando atuava pelo Vasco, 
em 2020, o meia já sofria para 
se manter em condições de 
disputar todas as partidas. 
Esse, inclusive, era o prin-
cipal ponto de criticas da 
torcida, já que, quando apto, 
ele atuava muito bem.

Já no Tricolor Paulista, 
o meia se reencontrou com 
Alejandro Kohan, seu prepa-
rador na época de Indepen-
dente, onde Benítez não teve 
problemas físicos.

E a história parecia que 
iria se repetir no São Paulo, já 
que, apesar da demora para o 
jogador de 27 anos completar 
uma partida, ele vinha de 

ótimas atuações, liderando 
o time ao título do Campe-
onato Paulista. A partir de 
início do Brasileirão e o afu-
nilamento do calendário, com 
jogos decisivos de Copa Li-
bertadores e Copa do Brasil, o  
atleta sentiu.

Agora, Benítez tenta apro-
veitar essas duas semanas 
que o São Paulo “ganhou” 
para treinar. Nos dias de folga 
do elenco, aliás, o argentino 
seguiu se apresentando no CT 
da Barra Funda para tentar 
se recondicionar.

O próximo compromisso do 
Tricolor está marcado para 
esse domingo, às 19h30 (de 
MS), contra o Fluminense, no 
Maracanã, pela 20ª rodada do 
Brasileirão.
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Vôlei de praia

Surfe

Sul-mato-grossense já treina com Rebecca, quinto lugar em Tóquio

Com nova dupla, Talita sonha 
em jogar quarta Olimpíada

O COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou na 
quarta-feira (8) que a Coreia do Norte está suspensa de 
participar de eventos ligados à entidade até o fim de 2022. A 
iniciativa se dá, segundo o COI, “como resultado da decisão 
unilateral do país de não participar dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio em 2020” – a justificativa das autoridades locais para 
a ausência se baseou na pandemia da COVID-19. Por fim, 
a entidade afirmou que atletas que se classificarem para o 
evento em questão terão os casos analisados individualmente 
– há, portanto, chance de que eles participem dos Jogos 
descaracterizados. (UOL/Folhapress)                 

 Luisa Stefani, 24, tornou-se a primeira brasileira a 
chegar a uma semifinal de Grand Slam na chave de duplas 
femininas em 53 anos. Na quarta-feira (8), ela e a canadense 
Gabriela Dabrowski venceram as tchecas Maria Bouzkova e 
Lucie Hradecka, nas quartas de final do US Open, por 2 sets 
a 1 (6/4, 4/6 e 6/1). Uma brasileira não chegava às semifinais 
de um Grand Slam na chave feminina de duplas desde 1968, 
quando Maria Esther Bueno conquistou o título do US Open, 
ao lado da australiana Margaret Court – em 1982, Cláudia 
Monteiro foi vice nas duplas mistas ao lado de Cássio Motta. 
Stefani é a brasileira mais bem colocada no ranking mundial 
desde a criação da classificação, em 1975. Ela ocupa a 17ª 
posição em duplas e deve subir ainda mais quando acabar o 
evento em Nova York. (UOL/Folhapress)

A vida do medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos 
de Tóquio no tênis em cadeiras de rodas, o belga Joachim 
Gerard, 32 anos, foi salva pelo médico da delegação 
brasileira de vôlei sentado, Leonardo Mota. O fato aconteceu 
há uma semana, no prédio ao lado onde ficou hospedada a 
equipe do Brasil. O paratleta foi encontrado desacordado por 
um membro da delegação nacional que avisou o médico. De 
imediato, o profissional se deslocou até o local e fez uso do 
desfibrilador com sucesso. “Quando a ambulância chegou 
ele já estava consciente, orientado e sem saber o que tinha 
acontecido. Conversei com o médico japonês e o belga e 
expliquei o que tinha feito e qual era a suspeita. No hospital 
universitário de Tóquio descobriram uma doença cardíaca 
que predispunha a morte súbita”, revelou o médico. (LS)

 A Inglaterra perdeu os 100% nas Eliminatórias 
Europeias da Copa do Mundo de 2022. Com o empate por 
1 a 1 contra a Polônia, no Estádio Nacional de Varsóvia, na 
quarta (8), os comandados de Gareth Southgate cederam 
o placar nos acréscimos do segundo tempo. Harry Kane foi 
quem marcou pelos ingleses e Szymanski deixou tudo igual 
aos 47min do segundo tempo. Com o resultado, os ingleses 
ficaram com 16 pontos e perdem os 100% de aproveitamento 
em vitórias nas seis rodadas disputadas. Com os números 
conquistados, a seleção inglesa já encaminha sua vaga na 
Copa do Mundo de 2022. Já a Polônia segue na briga com 
11 pontos, em terceiro lugar, com a situação um pouco mais 
delicada. A vice-liderança é da Albânia, que goleou San 
Marino por 5 a 0, com 12. (UOL/Folhapress)

COI suspende Coreia do Norte após ausência 

Stefani chega à semifinal de Grand Slam 

Brasileiro salvou paratleta na Vila Olímpica

Inglaterra cede empate no fim para Polônia

5h30
Bandsports - Fórmula 2: GP da 
Itália (treino livre) 

7h
FOX Sports - Mundial de 
Motovelocidade: GP de Aragão 
(treino livre)
 
10h45
Bandsports - Fórmula 2: GP da 
Itália (treino de classificação)

11h
FOX Sports - WSL: etapa de 
Trestles (EUA)
 
12h
SporTV3 e ESPN - Aberto de 
Tênis dos Estados Unidos: final 
duplas
Bandsports - Fórmula 1: GP da 
Itália (treino de classificação) 

14h45
SporTV - Brasileiro Feminino 
Sub-18: Ferroviária x Corinthians 
(semifinal) 
ESPN BR - Campeonato Francês: 
Lorient x Lille 
SporTV3 e ESPN - Aberto 
de Tênis dos EUA: semifinal 
masculina 

18h
SporTV e Premiere - 
Campeonato Brasileiro Série B: 
Vitória x Remo

19h
SporTV e ESPN - Aberto de Tênis 
dos EUA: semifinal masculina 

Veja na TV Às 9h, na Bandsports, Fórmula 1: 
GP da Itália (treino livre 1) 

Reprodução/Sky Sports

Brad Penner/USTA

Fonte: Esporte e Mídia

Luciano Shakihama

A aquidauanense Talita, 39 
anos, iniciou na terça-feira 
(7) os treinos com sua nova 
companheira de equipe, a for-
talezense Rebecca, 28, que 
anunciou no último dia 25 o fim 
da parceria com Ana Patricia. 
Experiência não faltará para o 
time brasileiro que já fala em 
buscar uma das duas vagas 
para Paris 2024.

Agora, Talita e Rebecca 
treinarão em Fortaleza sob o 
comando do técnico Reis, para 
a estreia na primeira etapa 
do Circuito Brasileiro de vôlei 
de praia, entre os dias 21 e 26 
deste mês, na Urca, no Rio de 
Janeiro.

Rebecca viveu sua primeira 
experiência olímpica em Tó-
quio, ao passo que Talita 
acumula três Jogos no currí-
culo. Juntas, as duas esperam 
brigar pelos títulos do Circuito 
Brasileiro, Mundial e buscar a 
classificação e uma medalha 
olímpica em Paris 2024.

“Estou muito feliz com esse 
novo projeto, mais um desafio 
na minha carreira. Vou dividir 
as quadras com a Rebecca, 
que eu admiro como atleta e 
pessoa, e sempre tive um ca-
rinho enorme por ela. Jogamos 
uma final do Rainha da Praia 
juntas e foi muito bom”, falou 
Talita, por meio de assessoria 
de imprensa. “Tenho certeza 
de que formaremos um grande 

time e vamos trabalhar muito 
para isso acontecer”, afirmou 
a sul-mato-grossense, que é 
filiada à federação de Alagoas.

Talita participou dos Jogos 
do Rio 2016, Londres 2012, 
e Pequim 2008, quando, ao 
lado de Renata, ficou entre as 
quatro melhores duplas. Na ci-
dade carioca, sua parceira foi 
Larissa, e na capital britânica, 
atuou ao lado de Maria Elisa, 
sua última parceira antes de 
fechar agora com Rebecca.

Em Tóquio 2020, Talita fez 
parte do quadro de comenta-
ristas da Rede Globo. 

Rebecca desfaz dupla após 5 anos
Aos 28 anos, Rebecca re-

cebeu Talita em sua cidade 
natal (Fortaleza), e espera 
que a experiência das duas 
faça a diferença para con-
quistarem vitórias dentro de 
quadra. “Este último ciclo foi 
muito intenso. Viver a ansie-
dade de uma primeira Olím-
piada junto com a pandemia 
foi muito desafiador”, falou a 
cearense. 

“Ao mesmo tempo, foi tudo 
muito incrível. Pude aprender 
e crescer muito. E agora neste 
novo ciclo eu espero que eu e 
Talita consigamos dar o nosso 
melhor para que seja uma par-
ceria vencedora. É uma atleta 
que dispensa comentários, ex-
tremamente vencedora, expe-
riente e que eu me dou muito 
bem”, disse Rebecca.

Brasileiros disputam final após 
temporada atípica e histórica

Completa a trinca de brasi-
leiros na briga pela taça mascu-
lina Filipe Toledo. Terceiro colo-
cado do ranking, o paulista de 26 
anos espera o vencedor do con-
fronto entre o norte-americano 
Conner Coffin e o australiano 
Morgan Cibilic. Se triunfar na 
estreia, garantirá mais um título 
mundial ao Brasil, deixando 
a briga pela glória totalmente 
verde-amarela.

“O negócio é deixar a taça no 
Brasil. Não pode deixar escapar. 
A gente tem uma oportunidade 
muito grande. Eu, por exemplo, 
tenho me dedicado muito, tra-
balhado muito, treinado muito 
para este momento. Então, vou 
dar meu melhor para tentar 
levar o troféu. Se não for a 
minha vez, tenho certeza de que 
o Gabriel ou o Italo vai buscar. 
Vai ser show de surfe”, vibrou.

Quem também busca o título 
pela primeira vez é Tatiana 
Weston-Webb. A gaúcha de 25 
anos teve sua melhor tempo-
rada no circuito e concluiu a 
fase de classificação em se-
gundo lugar. Assim, terá de 
vencer a semifinal (contra a 
australiana Sally Fitzgibbons, a 
também australiana Stephanie 
Gilmore ou a francesa Johanne 
Defay) pelo direito de decidir 
o Mundial contra a havaiana 
Carissa Moore.

“Eu estou grata por este 
momento, por estar surfando, 
fazendo meu trabalho, super-
grata mesmo, sabe? Porque eu 
sei que a maioria do mundo 
não está no mesmo lugar. Para 
mim, foi só aproveitar cada 
momento”, disse a brasileira, 
que vai tentar manter essa 
mentalidade na Califórnia. “Se 
eu começo a colocar muita 
pressão em mim, não funciona 
muito bem. Então, só quero 
aproveitar.” 

Marcos Guedes
Folhapress

O plano de Tatiana Weston-
-Webb é se divertir nas águas 
de Lower Trestles. Nas tra-
dicionais ondas da cidade 
de San Clemente, na Cali-
fórnia, nos Estados Unidos, 
Italo Ferreira se vê no “maior 
playground do mundo”. Filipe 
Toledo pretende surfar “com 
felicidade”. E Gabriel Medina 
só quer fazer o seu melhor, 
deixando o resto com o mar.

Não falta verdade nas pa-
lavras dos brasileiros, mas 
o esforço pela leveza não 
disfarça sua ansiedade e 
sua sede de competição. Eles 
estão na disputa pelo título da 
Liga Mundial de Surfe (WSL, 
na sigla em inglês), e levantar 
o troféu de um campeonato 
realizado em formato inédito 
seria enorme recompensa em 
uma temporada difícil, cons-
truída também sob condições 
inéditas.

Após o cancelamento da 
turnê em 2020 por causa da 
pandemia de COVID-19, a 
competição de 2021 foi re-
alizada em situações ainda 
bastante desafiadoras li-
gadas ao novo coronavírus. 

Houve etapas adiadas, ou-
tras com o local alterado e 
ainda algumas simplesmente 
retiradas do calendário, como 
ocorreu com o torneio que 
ocorreria em Saquarema, no 
Rio de Janeiro.

Sob protocolos rígidos e 
submissão a itinerários que 
chegaram a deixá-los pelo 
menos três meses seguidos 
fora de casa, os atletas con-
seguiram participar de 7 dos 
12 eventos previstos na fase 
de classificação. Os cinco me-
lhores do ranking masculino 
e as cinco melhores do femi-
nino agora disputam o título 
em uma etapa derradeira, no 
formato mata-mata.

A janela para as baterias 
em Lower Trestles teve início 
ontem e se estende até a 
próxima sexta-feira (17). No 
masculino e no feminino, a 
disputa começará com uma 
bateria entre o quarto e o 
quinto colocado do Mundial. 

O vencedor desse duelo 
pegará o terceiro lugar pelo 
direito de enfrentar o se-
gundo. Quem triunfar nesse 
confronto semifinal brigará 
pelo troféu com o atual líder 
do ranking em uma decisão 
em melhor de três baterias.   

Fala, Medina                                                                                      
Gabriel Medina, portanto, 

já está na final. O campeão 
de 2014 e 2018 disparou na 
primeira colocação com uma 
regularidade impressionante 
e já estaria com o tricampe-
onato na mão se o regula-
mento fosse o adotado ante-
riormente. Ele não esconde 
algum desconforto com o novo 
formato, porém procura se 
manter otimista.

“Foi um ano supercons-
tante. Para mim, o que faz 
mais sentido é o cara que mais 
tem essa constância ser o 
campeão, independentemente 
de ser eu agora ou o cara que 
estiver no meu lugar em outra 
ocasião”, afirmou o paulista 
de 27 anos, que, como os de-
mais brasileiros aspirantes ao 
título, conversou com a Folha 
às vésperas do torneio.

“É muito difícil se manter 
mentalmente forte, passando 
por vários lugares, várias si-
tuações, vários tipos de onda. 
Mas, enfim, é um teste que 
estão fazendo. Agora, é tentar 
aproveitar, porque vai dar 
altas ondas. É tentar pensar 
positivo. Que o melhor vença, e 
que Deus abençoe a gente com 
altas ondas”, acrescentou.

Felipinho e 
Tatiana buscam 
título inédito

Atualmente uma das prin-
cipais jogadoras do Circuito 
Mundial, Rebecca desfez par-
ceria que durou cinco anos. 
Ao lado de Ana Patricia, con-

quistou etapas do Circuito 
Mundial e o título brasileiro. 
A mineira ainda não decidiu 
quem será sua nova compa-
nheira de equipe. 

Juntas, Talita e 
Rebecca acumulam 

quatro participações 
olímpicas

Finalistas Morgan 
Cibilic (AUS), Filipe 
Toledo, Gabriel 
Medina, Italo Ferreira 
e Conner Coffin (EUA) 

Divulgação/Manila Comunicação
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Desigualdade

Afeganistão

Militar

Silêncio de Kim Jong-un e ausência de mísseis 
balísticos marcaram o desfile em Pyongyang 

OMS pede que 3ª dose de vacina seja aplicada só em grupos de risco

Talibã bane protestos e permite 
o embarque de 200 estrangeiros 

Coreia do Norte 
comemora aniversário 
sem armas nucleares

Kim Jong-un durante 
desfile militar 
realizado ontem na 
Coreia do Norte

KCNA/Divulgação

RTP/ Ag. Brasil

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) apelou 
aos países com taxas ele-
vadas de vacinação contra a 
COVID-19 que não avancem 
com uma terceira dose até 
o fim do ano. O diretor-geral 
da OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, explicou que o 

objetivo é reduzir a desigual-
dade mundial na distribuição  
de imunizantes.

Em entrevista coletiva na 
sede da instituição em Ge-
nebra, Tedros Adhanom lem-
brou que não há, a esta altura, 
evidência de uma terceira 
dose, com exceção dos grupos 
de maior risco. O objetivo 
global da OMS é o de que cada 

país vacine pelo menos 10% 
de sua população até o fim 
deste mês, 40% até o fim do 
ano e que 70% da população 
mundial estejam imunizada 
até meados do próximo ano.

Anteontem (8), a Irlanda 
anunciou que vai avançar 
com a terceira dose da va-
cina contra a COVID-19 para  
os idosos.

Covax tem meta reduzida
O esquema de compartilha-

mento de vacinas Covax – me-
canismo internacional criado 
para garantir acesso global a 
vacinas contra a COVID-19 – 
deve receber 1,425 bilhão de 
doses de imunizantes de pa-
íses doadores neste ano, menos 
que os 2 bilhões estimados em 
julho, informou a Aliança de Va-

cinas Gavi na quarta-feira (8).
Entre as razões do corte 

estão restrições de exportação 
do SII (Instituto Serum da Índia, 
em inglês), um fornecedor es-
sencial, disse a Gavi em comu-
nicado conjunto com a Coalizão 
de Inovações para a Prontidão 
Epidêmica, a OMS e o Unicef 
(Fundo de Emergência Inter-
nacional das Nações Unidas).

Problemas de fabricação 
da Johnson & Johnson e da 
AstraZeneca, assim como 
atrasos na análise regulatória 
de vacinas desenvolvidas pela 
empresa de biotecnologia es-
tadunidense Novavax e pela 
chinesa Clover Biopharma-
ceuticals, são outros fatores 
limitantes, disseram as orga-
nizações. (Com Reuters)

Folhapress

A Coreia do Norte come-
morou seu 73º aniversário 
com desfile militar marcado 
pelo silêncio de Kim Jong-un 
e pela ausência de mísseis 
balísticos – característica fre-
quente em outras celebrações 
semelhantes nos últimos anos

As imagens divulgadas pela 
agência de notícias estatal 
KCNA ontem (9) mostram uma 
multidão de soldados perfeita-
mente enfileirados, carros mi-
litares, fogos de artifício e uma 
ala inteira de pessoas vestidas 
com trajes de proteção contra 
materiais tóxicos, como armas 
químicas e radiação.

A KCNA disse ainda que as 
autoridades de saúde norte-co-
reanas “estavam cheias de en-
tusiasmo patriótico para exibir 
em todo o mundo as vantagens 
do sistema socialista, enquanto 
protegia firmemente a segu-
rança do país e de seu povo 
contra a pandemia mundial”.

Apesar da declaração, ne-

nhuma das milhares de pes-
soas reunidas na praça Kim 
Il-sung, na capital Pyongyang, 
usava máscaras de proteção 
contra o coronavírus nas fotos 
e vídeos divulgados pela KCNA 
– com exceção do grupo que 
usava os trajes de segurança 
de cor laranja.

A Coreia do Norte não con-
firmou oficialmente nenhum 
caso de COVID-19, mas fechou 
fronteiras e impôs medidas de 
prevenção rígidas.

Kim Jong-un compareceu 
ao evento e assistiu ao des-
file das forças paramilitares 
e de segurança pública dos 
Trabalhadores Camponeses 
da Guarda Vermelha, a maior 
unidade de defesa civil do país. 
O contingente estimado em 
quase seis milhões de soldados 
foi uma força de reserva após 
a retirada das tropas chinesas 
que lutaram pelo Norte na 
Guerra da Coreia (1950-1953).

Em 2020, o ditador gabou-
-se das capacidades nucle-
ares da Coreia do Norte e 

exibiu mísseis balísticos in-
tercontinentais nunca vistos 
durante um desfile militar no 
país. Em janeiro deste ano, 
na véspera da posse de Joe 
Biden na Casa Branca, outra 
parada apresentou projéteis 
semelhantes para subma-
rinos, que foram descritos 
pela KCNA como “a arma 
mais poderosa do mundo”.

Neste ano, porém, Kim 
saudou a população mas não 
discursou – ou ao menos sua 
fala não foi divulgada. Já a 
exposição de materiais bélicos 
ficou limitada à exibição de 
armas convencionais, lança-
dores de foguetes e tratores 
que carregavam outros tipos 
de mísseis que, segundo a 
agência estatal, podem ser 
usados “para atacar os agres-
sores e suas forças vassalas 
com poder de fogo aniquilador 
em uma emergência”.

Foco em questões internas
Para Yang Moo-jin, professor 

da Universidade de Estudos da 

Coreia do Norte em Seul, a per-
cepção da ausência de armas 
estratégicas e o foco nas forças 
de segurança pública são in-
dícios de que Kim está focado 
em questões domésticas como 
o combate à COVID-19 e a eco-
nomia do país.

“O desfile parece ter sido 
estritamente planejado como 
um festival doméstico com o 
objetivo de promover a uni-
dade nacional e a solidarie-
dade do regime”, disse Yang 
à agência de notícias Reuters.

Para ele, os fatos de não 

haver armas nucleares e de o 
ditador não ter discursado na 
celebração foram tentativas 
de “manter o evento discreto 
e deixar espaço de manobra 
para futuras negociações com 
os Estados Unidos e com a 
Coreia do Sul”. (Folhapress)

Igor Gielow
Folhapress

Em mais um dia de morde-e-
-assopra desde que reassumiu o 
poder no Afeganistão, o Talibã 
concordou em liberar a saída de 
estrangeiros em voos fretados 
a partir de Cabul. Ao mesmo 
tempo, colocou em prática seu 
primeiro decreto, banindo ma-
nifestações pelo país.

Há ainda cerca de 200 ame-
ricanos e outros estrangeiros 
que querem deixar o país, que 
ficaram para trás durante a ca-
ótica retirada final comandada 
por Washington, de 14 a 30 
de agosto. A operação retirou 
cerca de 124 mil pessoas, a 
maioria composta de afegãos 
que trabalharam para forças 
ocidentais nos 20 anos de ocu-
pação do país asiático.

Os novos voos, que deveriam 
ocorrer ainda ontem (9), serão 
os primeiros para fora do país 
após o aeroporto ter sido re-
parado por uma força-tarefa 
do Catar. A última decolagem 
internacional havia sido a de um 
C-17 americano, com os últimos 
militares e diplomatas a deixar 
o Afeganistão, no dia 30. 

A nova retirada foi nego-
ciada, segundo agências de 
notícia, pelo antigo enviado 
estadunidense ao Afeganistão, 

Zalmay Khalilzad. Agora, 
apesar da promessa do Talibã 
de liberar quem quiser sair, 
não se ouviu uma palavra sobre 
civis locais.

Isso condiz com a repressão 
gradual que os fundamenta-
listas, expulsos do poder por 
terem abrigado a rede Al Qaeda 
durante a preparação e exe-
cução dos ataques de 11 de 
setembro de 2001, têm imple-
mentado no país.

Inicialmente, para ganhar 
confiança de potenciais doa-
dores internacionais, os talibãs 
adotaram um tom ameno, dis-
seram que não repetiriam as 
trevas que impuseram de 1996 
a 2001 no Afeganistão.

Mulheres, destas vez, teriam 
papel ativo na vida pública, 
desde que em conformidade 
com a lei islâmica. Como a lei-
tura literal da sharia as relega a 
papéis domésticos e submissos, 
como ocorreu na primeira 
gestão talibã, a desconfiança 
ficou no ar.

Mulheres chicoteadas
Assim, desde o dia 2 deste 

mês, grupos de mulheres to-
maram as ruas em algumas 
cidades maiores do país, nota-
damente a capital, Cabul. Houve 
atos maiores, com centenas de 
pessoas, e menores.

Após uma surpreendente 
permissão inicial, veio aos 
poucos a repressão. Na quarta 
(8), mulheres e jornalistas 
foram chicoteados por talibãs. 

Comandada pelo terrorista 
internacional Sirajuddin Ha-
qqani, a pasta proibiu novas 
manifestações no país que não 
sejam autorizadas, e no mo-
mento “nenhuma está”. Slogans 
contrários ao Emirado, como o 
país agora é chamado por seus 
novos-velhos comandantes, 
estão proibidos.

Jornalistas afegãos con-
taram em redes sociais que 
vários atos pequenos foram dis-
persado em Cabul, mas sem a 
violência registrada na véspera 
– em Herat, duas pessoas mor-
reram baleadas na confusão 
após os talibãs suspenderem 
um protesto.

Segundo o relato do fotó-
grafo Nematullah Nadqi, que co-
briu um ato feminino em Cabul 
na quarta para o site Etilaat Roz 
(Informação Diária), os talibãs 
prenderam todos que filmavam 
o protesto com telefones ce-
lulares. Ele e seu colega Tari 
Daryabi foram espancados, e 
isso dá a medida da liberdade 
de imprensa sob preceitos islâ-
micos preconizada pelo Talibã 
em suas “suaves” primeiras 
entrevistas no poder.



Folhapress

As escolas estaduais de 
São Paulo registraram 1.748 
casos prováveis de corona-
vírus no sistema educacional, 
entre os dias 2 e 31 de agosto. 
Desse total, 1.040 são de con-
tágio de alunos no período.

Outros 651 funcionários e 
mais 57 trabalhadores tercei-
rizados também foram conta-
minados, segundo dados do 
Simed (Sistema de Informação 
e Monitoramento da Educação 
para a COVID-19) criado pela 
Secretaria de Estado 
da Educação de São 
Paulo.

No total, foram 
4.519 notificações 
de novos casos de 
COVID-19 no estado, 
sendo que 1.541 
foram descartados; 
69 foram conside-
rados inconclusivos; 
e outros 1.161 ainda 
estão em investigação.

O estado possui 3,5 mi-
lhões de alunos apenas na 
rede estadual. Questionada, 
a Prefeitura de São Paulo 
não divulgou o número de 
casos de nas escolas munici-
pais. Em nota, disse apenas 
que a Secretaria Municipal 
de Educação segue as reco-
mendações das autoridades 
de Saúde.

Na capital, estão matri-
culados 1.480.257 de alunos. 
Cerca de 675.9 mil estudantes 
estão na rede municipal, 565.8 
mil, na estadual e 238,4 mil 

na rede privada. Também em 
nota, a secretaria estadual 
disse que  as informações das 
escolas estaduais são apenas 
notificações e que a classifi-
cação final sobre um determi-
nado caso cabe à Saúde.

A pasta disse ainda que o 
retorno presencial para as 
escolas está ocorrendo desde 
setembro do ano passado e 
que a decisão para essa re-
tomada está embasada em 
experiências internacionais e 
em pesquisas que evidenciam 
que, seguindo os protocolos 

sanitários, é possível ter aulas 
presenciais com segurança.

Ainda de acordo com a 
nota, a pasta disse que as es-
colas estaduais já receberam 
R$ 25 milhões em verba, do 
Programa Dinheiro Direto 
na Escola, para aquisição 
dos itens de proteção como 
máscaras.

O médico infectologista da 
Beneficência Portuguesa de 
São Paulo João Prats disse 
que não vê problemas em 
voltar com as aulas presen-
ciais, tanto nos ensinos Fun-
damental e Médio como em 

creches. “Realmente pode ter 
risco de novos casos, mas é 
bem pequeno”, ressaltou.

Segundo Prats, crianças 
e adolescentes dificilmente 
pegam COVID e, quando acon-
tece, geralmente é de casos 
leves, a não ser que já tenham 
alguma comorbidade. “No en-
tanto, caso sejam infectadas, 
elas podem não desenvolver 
a forma grave, mas podem 
passar o vírus para os pais 
e avós”, lembrou. Para evitar 
contágios, Prats disse que o 
melhor a fazer e manter o 

controle e os pro-
tocolos rígidos. Ele 
sugeriu também 
que se faça triagem 
para identificar 
alguém com pro-
blema e testes rá-
pidos em suspeitos 
de contaminação. 

“É importante 
também que os 
pais sejam os pri-

meiros a identificar se há 
problemas com a criança e em 
caso de dúvida não mandar 
para escola”, enfatizou

Outra medida para evitar 
novos contágios é criar cui-
dados específicos nas aulas, 
com grupos pequenos no 
momento de recreação e 
de alimentação. “A volta 
às aulas não é um pro-
blema, mas tem de redobrar 
a atenção para qualquer 
faixa etária”, disse. “Agora 
é o momento de identificar 
rápido quem está doente, 
isolar e cuidar”, finalizou.
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A volta às aulas 
não é um problema, 
mas tem de 
redobrar a atenção
João Prats, médico infectologista

GERAL
São Paulo

Saúde

Previdência 

Funcionários e trabalhadores terceirizados 
também foram contaminados, segundo Simed

Agência Brasil

O INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) 
estabeleceu novas orienta-
ções para a remarcação de 
perícia médica. De acordo 
com o documento, quando o 
trabalhador não puder com-
parecer na data agendada 
para realização da perícia, 
por interesse próprio, deverá 
remarcar o atendimento pelo 
site, aplicativo Meu INSS ou 
pelo telefone da Central 135.

Nos casos em que a perícia 
não puder ser realizada por 
indisponibilidade momen-
tânea do local de atendi-
mento, a referida agência 
da Previdência Social deve 
remarcar todos os agenda-
mentos, sem necessidade 
de solicitação por parte do 
usuário. A remarcação deve 
acontecer até as 12h do 
dia seguinte àquele em que 
houve o fato da indisponibi-
lidade. A consulta da nova 
data deve estar disponível 
para o trabalhador a partir 
das 13h, no Meu INSS ou pela 
Central 135.

Orientações em vigor
A Portaria nº 922/2021, 

com as orientações, foi pu-
blicada ontem (9) no Diário 
Oficial da União e entra em 
vigor hoje.

O INSS considera como 
indisponibilidade do local 
de atendimento as situações 
em que a agência estiver fe-
chada por antecipação ou de-
cretação de feriados e pontos 
facultativos instituídos, ex-
cepcionalmente, em função 
da pandemia de COVID-19; 
por medidas de restrição de 
circulação de pessoas, como 
medida de enfrentamento à 
pandemia; por ocorrência de 
greve; e por fechamento da 
agência por motivo de força 
maior. 

Já nos casos em que o 
atendimento não possa ser 
realizado por ausência do 
médico perito ou por impos-
sibilidade da utilização dos 
sistemas, como em falta de 
energia elétrica ou conexão 
com a internet, a agência 
deve realizar o atendimento 
do usuário, reagendar a pe-
rícia e informar a nova data 
já no momento da remar-
cação.

“Em caso de absoluta im-
possibilidade de informar a 
nova data da perícia médica 
na presença do usuário, o 
servidor deve orientá-lo a 
consultar a nova data de 
seu agendamento por meio 
do Meu INSS ou da Central 
135, a partir das 13h do dia 
seguinte à ocorrência”, diz 
a portaria. Nesse caso, o 
servidor da Previdência deve 
fazer a remarcação até esse 
horário. Quando a perícia 
não for realizada em razão 
dos problemas nas agências, 
em hipótese alguma o segu-
rado deverá ser orientado 
a remarcar o atendimento 
de perícia médica por conta 
própria.

COVID-19 atinge mais de 
mil alunos no primeiro 
mês de volta às aulas

INSS publica 
orientações para 
remarcação de 
perícia médica

SBP alerta para o risco de consumo de álcool na gravidez

O retorno presencial 
às escolas está 
ocorrendo desde 
setembro de 2020

Alcoolismo pode 
levar à SAF (síndrome 
alcoólica fetal)

Folhapress

TV Brasil

Ag
ên

ci
a 

Br
as

il

A ingestão de bebidas al-
coólicas durante a gravidez 
é fator de risco para o desen-
volvimento da SAF (síndrome 
alcoólica fetal), que pode levar 
a deficiências físicas e dis-
túrbios de neurodesenvolvi-
mento, alerta a SBP (Socie-
dade Brasileira de Pediatria).

A médica Conceição Segre, 
coordenadora da Campanha 
de Prevenção contra a SAF da 
SBP, afirma que atualmente 
não há tratamento que leve à 
cura da síndrome, que pode 
levar a danos irreversíveis, 
como retardo mental e ano-
malias congênitas. Por isso é 
importante que se reforce as 
ações de conscientização para 
a prevenção. Nessa quinta-
-feira (9), é lembrado o Dia 
Mundial de Prevenção da SAF.

“O que se recomenda é 
que, durante a gestação, a 
gestante não ingira nenhuma, 
zero, quantidade de álcool, 
porque a gente não sabe, até 
hoje a ciência ainda não des-
cobriu, se tem alguma quan-
tidade segura [de ingestão]. 
O que se sabe é que qualquer 
quantidade de álcool em qual-
quer momento da gestação 
pode atingir o feto e causar 
a síndrome alcoólica fetal, 
completa ou parcial”, disse.

Conceição explica que o 
álcool passa facilmente pela 
placenta e atinge o feto, po-
dendo causar várias lesões, 
principalmente, no sistema 
nervoso central. “A síndrome 
pode ser completa ou par-
cial. Quando é completa, ela 

se manifesta em defeitos na 
face, então o bebê tem uma 
característica facial bastante 
peculiar, ele tem lábios finos, 
pálpebras pequenas, a face 
dele pode ser reconhecida já 
no nascimento.”

Se o bebê não apresenta 
essas características já ao 
nascer, ele pode mais tarde 
manifestar sintomas que apa-
recem, em geral, na idade 
escolar. Ou seja, a criança 
não vai bem na escola, tem 
problema no aprendizado ou 
ainda apresenta distúrbios de 
comportamento.

“A doença não tem cura, 
não tem nenhum tratamento 
curativo. O que existe é tra-
tamento de apoio, com psi-
cólogos, equipe multiprofis-
sional, terapeutas ocupacio-
nais, psiquiatras, enfim, é 
um tratamento complicado 
e caro”, disse a especialista.

Segundo a médica, em 
países como o Canadá, a 
Alemanha e a França, há 
investimento em campanhas 
de prevenção que conscien-
tizam a população. “Aqui, no 
Brasil, se faz muito pouco a 
respeito. A gente, aliás, não 
sabe nem qual é a frequência 
oficial, dados do Ministério 
da Saúde, sobre a síndrome 
alcoólica fetal.”

“O que se aceita, o que se 
admite, são os dados da lite-
ratura, de seis a nove pessoas 
afetadas por mil nascimentos. 
Mas isso é dado de literatura, 
não é dado brasileiro especí-
fico”, disse.

A Sociedade Brasileira 
de Pediatria tem uma pla-
taforma com o objetivo de 
ampliar a conscientização 
das mães e profissionais da 
saúde sobre os danos da 
ingestão de álcool durante a 
gravidez para os bebês.

O Ministério da Saúde (MS) 
informou que as equipes da 
Atenção Primaria à Saúde 
(APS) são orientadas a in-
vestigar o consumo de ál-
cool das gestantes durante 
o pré-natal e, se necessário, 
recomendar o tratamento ou 
a interrupção do consumo de 
álcool durante a gestação. No 
período de 2017 a 2021, foram 

registradas 39 internações de 
bebês diagnosticados com a 
SAF, segundo dados da pasta.

“A equipe que atende ges-
tantes deve reconhecer o 
quadro e sua complexidade, 
encorajando a gestante a en-
tender os efeitos deletérios 
do álcool durante a gravidez 
e assim participar de pro-
gramas de tratamento se for 
o caso ou atender à recomen-
dação de não beber durante 
a gestação”, diz o ministério, 
em nota.

A pasta afirmou ainda 
que, segundo o Manual 
Técnico sobre Gestação de 
Alto Risco, do Ministério da 

Saúde, além de provocar a 
síndrome alcoólica fetal, o 
alcoolismo pode ser uma das 
causas de descolamento pre-
maturo de placenta.

De acordo com o ministério, 
a síndrome pode estar rela-
cionada ainda ao baixo peso 
para a idade gestacional, mal-
formações na estrutura facial, 
defeitos no septo ventricular 
cardíaco, malformações das 
mãos e pés, além de retardo 
mental que varia de leve a 
moderado. Problemas no com-
portamento e no aprendizado 
também podem persistir pelo 
menos durante a infância. 
(Agência Brasil)
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Sonhos
Há 30 anos Pedro Guilherme provoca 

reflexões com peixes sul-mato-
grossenses, e nova série demonstra a 
importância de sonhar na pandemia 

PANDEMIA

CENÁRIO CULTURAL

MÃOS À OBRA

O Beijo, no Lago do 
Amor, será restaurado 

Fo
to

s:
 N

ils
on

 F
ig

ue
ire

do

Mato
dos
Grosso

Beatriz Magalhães

A quinta edição do Projeto Arte no Paço está sendo realizada com a 
exposição “Mato Grosso dos Sonhos”, de autoria do artista visual Pedro 
Guilherme. A mostra é constituída por 11 telas, com a técnica acrílica 
sobre tela e algumas colagens, expressando a temática que o artista vem 
desenvolvendo há 30 anos, sobre os peixes sul-mato-grossenses.

“A temática dos peixes é algo que nos faz refletir sobre o bem 
finito que é a água, uma percepção que tive há 30 anos, mas 
as pessoas só estão percebendo agora”, conta o artista 
ao explicar o motivo de utilizar os peixes como um 
simbolismo: a necessidade de cuidar do meio 
ambiente, e que conforme o passar dos anos 
ganhou também um cunho social. 

“Há quatro anos eu apresentava uma 
outra série chamada ‘Mato Grosso do 
Sangue’. Esse foi um trabalho que refletia 
a respeito da história do nosso Estado que 
é conhecido como o que mais mata jovens 
indígenas”, pontua.

Contudo, diante da pandemia e de 
todos os abalos que ela provocou na 
sociedade, Pedro acredita que agora é um 
novo momento e que é necessário voltar 
ao otimismo. “Como artista eu busco 
promover a reflexão por meio do belo, seja 
em uma obra que chame a atenção para 
um problema social ou ambiental.” 

A COVID-19 influenciou em todos os 
setores, e a arte foi uma das principais. 
Muitos se refugiaram na música, na série e 
nas telas, fugindo da realidade que tirou a 
vida de centenas de milhares de brasileiros.

Em Mato Grosso do Sul, a pandemia 
também ceifou muitas vidas e toda a crise 
sanitária provocou o artista a expressar a 
necessidade dos novos sonhos. De acordo 
com ele, a pandemia mudou a forma de 
se fazer e de consumir arte, e as pessoas 
passaram a ter de se moldar a um mundo 
diferente. “A pandemia mudou muita coisa 
que sentíamos e, em razão dela, penso que 
devemos ter os pés no chão, mas sem deixar 
de sonhar, e a partir desta reflexão surgiu a 
série ‘Mato Grosso dos Sonhos’.”

O artista conta que o período não está 
sendo fácil, e que percebe o quanto a cultura 
é vista sempre como uma última opção, mas 
que o cenário está mudando em Campo 
Grande a partir de incentivos da prefeitura.

“Estamos vivendo um momento em Campo 
Grande muito legal. O prefeito Marquinhos 
Trad tem feito um trabalho de apoio, o 
Max [secretário municipal de Cultura], 
outra pessoa especial, tem desenvolvido 
um trabalho muito legal, com carinho aos 
artistas”, conta. 

Segundo o artista, o período mais difícil 
para a arte passou, e agora a luta continua, 
já que existe boa vontade para recuperar o 
tempo e o apoio perdidos.

“Nós brasileiros vivemos lutando, em 
todas as profissões, o que não seria diferente 
com os artistas. Eu vivo de arte há 35 anos e 
foi neste lugar que criei meus filhos”, finaliza 
o artista. 

A exposição está localizada no Paço 
Municipal, na Avenida Afonso Pena, 3.297, 
Centro de Campo Grande.

Pedro Guilherme levou dois meses para 
concluir a série que já havia pensado há 
algum tempo. O artista usou técnica de 
colagem com peixes pintados anteriormente, 
como uma forma de demonstrar que 
precisamos nos habituar a novos espaços. 

“Reaproveitei os peixes que estavam 
estampados em algo que ficou para trás”, 
pontua. 

Ao todo, 11 obras estão sendo expostas no 
Paço Municipal, com o objetivo de promover 
a cultura aos cidadãos. 

Um dos símbolos turísticos de Campo 
Grande, O Beijo será restaurado a partir de 
hoje. O monumento, localizado na rotatória 
do Lago do Amor, é uma obra do artista Pedro 
Guilherme, inaugurada em 2008, e retrata dois 
peixes se beijando. 

“Fico muito feliz pela restauração, a obra já 
tem mais de 13 anos e agora será restaurada 

junto a outros monumentos históricos 
que o prefeito vem buscando 

resgatar”, afirma o artista, autor 
da obra. 

“Todo trabalho tem um 
conceito, e melhor do 

que uma placa é um 
monumento. A obra 
é subjetiva, mas, 
ainda assim, conta a 
história, representa 
o ambiente que está 
inserido, e ainda 
se torna um ponto 
turístico”, pontua. 

O processo de 
restauração deve 
durar cerca de 

uma semana, sendo 
finalizado entre 

os dias 15 e 17 de 
setembro. 
Pedro  também é autor 

da escultura Peixe Cará na 
Lagoa Itatiaia, Arcanjo São 

Miguel na saída para Corguinho, 
além de outras esculturas em Rio 

Brilhante, Dourados, Coxim, Sonora  
e Alcinópolis. Pedro Guilherme



Mais um escândalo de desvio de verbas. Desta vez, 
atinge novamente o Hospital de Câncer Alfredo Abrão. 
Uma funcionária embolsava dinheiro de aluguel de 
salas cirúrgicas no local. A funcionária, que era do 
financeiro, já foi demitida. Mais um exemplo de ban-
dida metida a santa. Aliás, em todas as áreas, é o que 
mais se vê por aqui.   
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

GOSTEI        

RINGUE PARA DEPUTADO    

ATO FALHO           

QUARTA CADEIRA              

PÓS-40 CONCORDAM?  

PUNIÇÃO  

DESTE JEITO   

RECADO     

CIRANDA 

Acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz toda 
a diferença.  

 Vendo os últimos acontecimentos, chego à conclusão de 
que para termos um Brasil independente, precisamos ter 
um Brasil livre do radicalismo, que valorize a democracia, 
não o ódio. Hoje a luta das autoridades deveria ser por tole-
rância, comida na mesa dos brasileiros, emprego, respeito 
às diferenças e por um país mais justo e menos desigual.  

Liberdade de expressão deve ser garantida e respeitada. 
Menos para praticar a mentira, a maledicência e que tais. 
Por causa disso, o blogueiro Allan dos Santos, do canal 
Terça Livre, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo a indenizar a cineasta Estela Renner. O boquirrota 
divulgou um vídeo no qual fala mal de Renner acusando-a 
de uma mistura confusa de inverdades concluídas por ele 
a partir de trechos de um depoimento presente em um dos 
documentários produzidos pela cineasta. Entre os filmes 
de Estela Renner, estão “Muito além do peso” (2011), 
“Criança, a alma do negócio” (2012) e “O começo da vida” 
(2016), que tratam de questões relacionadas à infância, 
como a obesidade infantil, os efeitos da publicidade e da 
propaganda sobre as crianças e os primeiros dias dos 
recém-nascidos como período fundamental para uma in-
fância e uma vida adulta saudáveis. 

Todos os espaços de contestação estão sob ataque nos 
tempos atuais. Ataca-se a imprensa, ataca-se o Parlamento, 
ataca-se o Judiciário, ataca-se nas redes sociais. Diante 
da perspectiva de contestação nas urnas, atacam-se as 
próprias urnas.   

Pisar, desrespeitar os outros é fácil. Difícil é passar por 
cima das consequências. É a lei do retorno que não falha. 
É ela que rege a energia que vai e vem. Simples assim.   

Gustavo Küerten, o maior tenista da história do Brasil, 
comemora hoje 45 anos. Manezinho da Ilha (ou seja, nas-
cido em Florianópolis-SC), Guga foi o primeiro brasileiro 
a ser campeão do Aberto da França, em Roland Garros, 
no ano de 1997. Repetiria o feito a 2000 e 2001. Como pro-
fissional, coleciona 23 títulos de simples e oito de duplas. 
Recuperado de uma contusão que o atormentava desde 
2003, Guga anunciava o fim de sua carreira como tenista 
profissional após perder a última partida pelo Brasil 
Open de 2008, mas seguindo otimista, como pode ser visto 
nesta frase: “Prefiro curtir o que está perto de mim”.   

Arthur Lira (PP-
AL) fez um dis-
curso equilibrado 
e pacificador. Ele 
também colocou a 
Câmara dos Depu-
tados como uma 
ponte para a har-
monia entre os po-
deres Judiciário e 
Executivo. É disto 
que precisamos 
neste momento: 
harmonia entre os 
poderes.   

Ao fim das manifestações do Sete de Setembro, eufórico 
pela multidão que ouvia seu discurso, Jair Bolsonaro (sem 
partido) anunciou que convocaria para o dia seguinte uma 
reunião com o Conselho da República para mostrar ima-
gens dos atos e a direção que “o povo quer seguir”. Citou 
que um dos convocados seria o presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Só que não. O ministro Luiz Fux, presi-
dente do STF, sequer faz parte desse colegiado.  

Mato Grosso do Sul tem direito a apenas três represen-
tantes no Senado. Mas essa conta sofre significativa alte-
ração se for considerado que, além de Nelsinho Trad (PSD), 
Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (PSL), existe outro 
titular cuja cadeira se tornou uma espécie de “representante 
extra” do Estado: o senador Márcio Bittar (MDB/AC). Na 
adolescência e juventude, Bittar morou em Campo Grande 
e ainda tem familiares na Capital. Vem trabalhando muito 
para viabilizar as demandas guaicurus em Brasília. Tem 
prestígio para isso na Capital Federal.   

Depois do Abba, mais uma banda de grande sucesso 
mundial anuncia a volta aos palcos e à estrada, a 
legendária Small Faces, fundada em Londres no ano 
de 1965 e desfeita a 1981. O grupo, além do fundador 
Kenney Jones, teve em sua formação o guitarrista Ron 
Wood (dos Rolling Stones) e o vocalista escocês Rod 
Stewart. Para o retorno já foram feitas 14 canções. O 
Abba também está de volta à cena, depois de quatro 
décadas de ausência.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fotos: Arquivo

Se prosperar o pedido de impeachment da chapa Jair 
Bolsonaro (sem partido) - Hamilton Mourão (PRTB) 
e abrir vaga na presidência da República, o sucessor 
imediato é o presidente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL). Imaginem o quanto ele deve estar 
torcendo para que isso aconteça… ou não…   

O escritor Américo Calheiros com a intelectual Idara Duncan.   As primeiras-damas: da Capital, Tatiana Trad, e do Estado, 
Fátima Azambuja

O advogado Rômulo Ovando com o pai, deputado federal, Luiz Ovando (PSL), 
e Gabriel Ricartes.   Os advogados João Saddi, Juliano Roncatti e Félix Nunes da Cunha.   

SEM PERDÃO      

Já imaginaram os deputados estaduais C.el. David 
dos Santos (eleito pelo PSL, agora, sem partido) e Pedro 
Kemp (PT) jantando no mesmo restaurante aqui em 
Campo Grande? No mínimo, indigestão. Depois do que um 
disse para o outro em mais de uma sessão da Assembleia, 
só mesmo no ringue.   

A bela e discreta A bela e discreta 
delegada de delegada de 
Polícia Civil Polícia Civil 
aposentada aposentada 
Regina Márcia Regina Márcia 
Rodrigues recebeu Rodrigues recebeu 
os cumprimentos os cumprimentos 
ontem, pelo ontem, pelo 
aniversário. aniversário. 
Passou a data Passou a data 
ao lado dos ao lado dos 
filhos Lucas e filhos Lucas e 
Ingrid Mota. Ingrid Mota. 
Cumprimentos Cumprimentos 
da coluna. da coluna. 
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Netflix

Solidariedade

Série brasileira ‘De 
Volta aos 15’ encerra 
gravações em Paris

Professores criam instrumentos musicais 
do lixo para alunos praticarem em casa
São fabricados desde guitarras, contrabaixo até bateria eletrônica
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Quando “Arquivo X” estreou 
nos Estados Unidos, no dia 10 
de setembro de 1993, ninguém 
imaginava o quão importante a 
série seria para uma geração 
inteira de fãs, entre eles eu. A 
série fantástica se tornou um 
dos maiores cultos da cultura 
pop, deixando um legado sem 
precedentes para o gênero 
de ficção científica. Dá para 
imaginar que a revista “Enter-
tainment Weekly”, pertencente 
ao grupo Time, apelidou a 
série “Arquivo X” de “um caso perdido” 
e disse que o programa estava fadado 
ao cancelamento logo em sua 2ª tempo-
rada? Pois é! Erraram feio. A série não só 
sobreviveu, como ganhou fôlego para se 
tornar a produção mais longeva de ficção 
científica até hoje.

Criada por Chris Carter, a série cen-
trava sua trama nas investigações de 
fenômenos paranormais, conduzidos pela 
dupla de agentes do FBI Fox Mulder 
(David Duchovny) e Dana Scully (Gillian 
Anderson). A série marcou época e al-
gumas frases dos seus personagens en-
traram para a cultura pop como “the 
truth is out there” (a verdade está lá fora), 
“trust no one” (não confie em ninguém), 
“I want to believe” (eu quero acreditar). 
Enquanto Mulder crê na existência de 
extraterrestres e na paranormalidade, 
a cética médica Scully trabalha com 
análises científicas das descobertas de 
Mulder. Os dois ficam muito próximos e 
estabelecem uma grande confiança um no 
outro, que vai culminar em um relaciona-
mento romântico no fim da série.

“Arquivo X” ficou no ar até 19 de 
maio de 2002. Até o seu término era a 
série com maior duração na televisão 
norte-americana, superando o posto que 
pertencia a “Stargate SG-1”. Em 2016, 
“Arquivo X” retornou para uma décima 
temporada depois de 14 anos desde o 
término da nona, em 2002. Cheios de 
altos e baixos, os novos episódios fizeram 
parte de uma fraca temporada, que se 
sustentou na nostalgia dos fãs ávidos por 

verem Scully (Gillian Anderson) e Mulder 
(David Duchovny) em ação novamente. A 
11ª temporada, que estreou em janeiro de 
2018, pelo canal FOX, foi a última da série. 
A atriz Gillian Anderson havia declarado 
que não tinha interesse em retornar para 
uma próxima temporada, e o produtor, 
Chris Carter afirmou que não existiria 
“Arquivo X” sem Dana Scully.  

Curiosidades
David Duchovny tem 1m84 de altura. 

Gillian Anderson, 1m60. A diferença de 
24cm entre os atores ficava bem desca-
rada quando os dois estavam juntos em 
algum diálogo. Para amenizar o problema, 
a equipe de Arquivo X usava uma caixinha 
para deixar a atriz mais alta e conseguir 
enquadrar os dois dentro de uma mesma 
tomada mais fechada.

 A famosa trilha de abertura de “Ar-
quivo X” foi inspirada em uma música 
da banda britânica The Smiths chamada 
“How Soon is Now”  do álbum  “Meat is 
Murder”, de 1985. Depois de criar aquele 
clássico assobio, o compositor Mark Snow 
buscava uma melodia para o tema da 
série e se debruçou sobre o teclado procu-
rando alguma inspiração. O efeito criado 
no teclado produziu um eco meio angus-
tiante que Mark curtiu. Ele então mostrou 
para Carter e, com mais alguns ajustes, 
fizeram a música de abertura da série.

Para maiores de 17 anos
O episódio “Home”, da quarta tempo-

rada, mostrou os agentes Dana Scully 

(Gillian Anderson) e Fox 
Mulder (David Duchovny) in-
vestigando a morte de um 
bebê com graves defeitos fí-
sicos. Os principais suspeitos 
são os Peacocks, uma família 
de fazendeiros deformados 
que não saem de casa há 
uma década, e descobrem um 
segredo de família terrível. 
O episódio foi o único da 
série a receber classificação 
indicativa para maiores de 
17 anos. Apesar das críticas 

positivas, muitos telespectadores re-
clamaram da quantidade de violência 
exibida e os temas sensíveis abordados, 
como estupro, incesto e infanticídio. Por 
isso o episódio foi banido e não voltou ao 
ar na Fox.

Celebridades na série
É difícil acreditar que, antes de ser 

o sarcástico Deadpool, Ryan Reynolds 
fez um papel bem sério. No episódio 
“Syzygy”, ele interpreta um atleta da es-
cola chamado Jay DeBoom, em um caso 
de estudantes sacrificados em supostos 
rituais satânicos. É difícil também pensar 
em Bryan Cranston sem ligá-lo a Walter 
White, em “Breaking Bad”, mas no epi-
sódio de “Arquivo X”  chamado “Drive”, 
em 1998, Cranston ainda tem cabelo e 
vive um homem com uma dor de cabeça 
alucinante que só ameniza se ele dirigir 
em altíssima velocidade. 

Já no episódio “D.P.O.”, iniciais de 
Darin Peter Oswald, um garoto que 
se envolve em uma briga, quem dá as 
caras é Jack Black, que aparece como 
Bart “Zero”, dono de um fliperama que 
descobre que Oswald tem o poder de dis-
parar raios e controlar a energia elétrica.

“Arquivo X” deixou saudades, mas 
a volta da série em 2016 foi aquém do 
esperado. O retorno resultou em duas 
temporadas frustrantes, mas para os fãs 
ver Fox Mulder e Dana Scully juntos, mais 
uma vez pelo menos, foi nostálgico e nos 
fez sentirmos um pesar por um tempo que 
não volta mais.

Marcelo   Rezende

Há 28 anos estreava nos Estados 
Unidos a série ‘Arquivo X’

Reprodução

Marcelo Rezende

Para manter os alunos 
estudando música em suas 
casas, os professores Ci-
bele Marcos e Paulo Martins 
criaram instrumentos musi-
cais caseiros, reciclados, e 
entregaram aos estudantes 
do Cedeg/Apae (Centro de 
Educação Especial Girassol/
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais). Os alunos 
de música da unidade escolar 
da Apae de Campo Grande 
começaram a receber, nessa 
quarta-feira (8), junto com 
os seus respectivos respon-
sáveis, os instrumentos mu-
sicais de lixo seco, confec-
cionados pelos professores. 
As entregas ainda ocorrerão 
hoje e na próxima segunda-
-feira (13).

“A maioria dos alunos não 
tem condições financeiras 
de adquirir um instrumento 
musical, então resolvemos 
utilizar materiais recicláveis 
da própria instituição. Assim, 
podendo atender e oferecer 
esses instrumentos musicais. 
São 54 alunos contemplados 
com um kit de percussão, 
violão e caderno musical”, 
explicou a professora Cibele 

Marcos.
Durante a pandemia, os 

professores criaram um 
grupo no WhatsApp para 
continuar com as aulas de 
música de forma remota. “Os 
alunos mandavam vídeos com 
latas de tinta para simular o 
som do instrumento. Foi aí 
que resolvemos criar para 
que eles possam estudar mú-
sica de casa”, contou Cibele. 

“Começamos a enviar as fotos 
e os vídeos da criação dos 
instrumentos e eles ficaram 
muito contentes”, disse a pro-
fessora.

O professor Paulo Martins 
conta um pouco da história 
da criação desse projeto 
de sucesso. “Quando eu fui 
convidado para trabalhar 
com musicalização dentro 
da Apae de Campo Grande, 
eu adaptei a parte de lixo 

seco reciclado dentro da ins-
tituição, porque eu trabalho 
com isso, e a coordenação 
abraçou a ideia. Com a pan-
demia  todo mundo teve que 
ficar em casa, e os alunos só 
tinham instrumento dentro 
da instituição, dentro do es-
túdio, aí a gente começou a 
falar com os alunos, sobre 
o projeto ensinando eles, aí 
os alunos da instituição re-

solveram criar seus instru-
mentos.”

“De repente cada um já 
estava criando o seu instru-
mento, eu mandava as fotos 
e os vídeos criando tambor 
com lata de Leite Ninho, 
Neston, lata de conserva e 
criando as coisas e quando a 
gente foi ver a gente já tinha 
contrabaixo com lixo seco, 
guitarra com lixo seco, violão 
com lixo seco reciclado e a 

gente criou também a ba-
teria eletrônica”, celebra o 
professor.

Orgulhoso por levar aos 
estudantes a oportunidade 
de estudar música em casa, 
o professor inventor e mú-
sico ainda quer criar os 
microfones a partir do lixo 
seco. “Esse projeto ganhou 
proporção gigantesca, no 
Tamborlata os alunos assis-
tiam aos vídeos, eles viam 
os alunos dos outros polos a 
tocar e começaram a pegar as 
coisas, tanto que a gente fez 
uma bateria, baixo, guitarra 
com lixo seco adaptados pelos 
alunos. Nós estamos há seis 
anos com esse projeto em 
Campo Grande. E eu me sinto 
meio babão, pois dentro da 
Apae,  tem uma banda toda 
com instrumentos reciclados, 
baixo, bateria, guitarra. Só 
mesmo os microfones, que eu 
não consegui pensar numa 
forma de fazer funcional, 
mas eu to pensando e vou 
fazer”, finaliza o professor 
Paulo Martins. Foram criados 
e doados aos alunos os ins-
trumentos tritom; timbalita; 
surdo de martelo; maraca; 
ganzá; violão feito de lata e 
caderno musical.

A maioria dos alunos 
não tem condições de 
adquirir instrumentos
Cibele Marcos,  professora de música

A nova série brasileira da 
Netflix, “De Volta aos 15”, 
acaba de encerrar as gra-
vações em Paris, na França, 
onde Maisa, Camila Queiroz, 
Caio Cabral e Breno Ferreira 
rodaram as últimas cenas. 
Inspirada no livro homônimo 
da escritora Bruna Vieira, a 
divertida história sobre au-
todescoberta e amadureci-
mento gira em torno de Anita, 
interpretada por Maisa na 
fase jovem e por Camila na 
fase adulta. Aos 15 anos, 
ela sonhava em crescer logo 
para deixar a pequena cidade 
de Imperatriz e viajar pelo 
mundo, mas, ao completar 30, 
percebe que as coisas não são 
bem como imaginava. 

Quando a Anita adulta 
volta à sua cidade natal para 
o casamento da irmã, eventos 
desastrosos acontecem, e ela 
se refugia no quarto onde 
passou a adolescência. Ao 
ligar seu antigo computador, 
a protagonista é transpor-
tada, como mágica, para o 

primeiro dia no colegial. Isso 
mesmo: uma cabeça de 30 
anos presa no corpo de uma 
garota de 15. Agora, ela vai 
tentar consertar a vida de 
todos ao seu redor – entre 
eles seu melhor amigo, Hen-
rique (Caio Cabral), um me-
nino nerd que é secretamente 
apaixonado por Anita e inter-
pretado por Breno Ferreira 
na fase adulta. No entanto, 
cada mudança no passado 
impacta o futuro de todos – e 
nem sempre para melhor. 

Com produção de Carolina 
Alckmin e Mayra Lucas, da 
Glaz Entretenimento, e di-
reção de Vivi Jundi e Dainara 
Toffoli, a série foi adaptada 
e roteirizada por Janaina 
Tokitaka. Renata Kochen, 
Alice Marcone e Bryan Ruffo 
também assinam o roteiro. 
“De Volta aos 15” está pre-
vista para estrear em 2022, 
com seis episódios de 40 
minutos cada, prometendo 
risadas, surpresas e também 
muita emoção.



   C3Campo Grande-MS | Sexta-feira, 10 de setembro de 2021Artes&LAzer

Netflix

Solidariedade

Série brasileira ‘De 
Volta aos 15’ encerra 
gravações em Paris

Professores criam instrumentos musicais 
do lixo para alunos praticarem em casa
São fabricados desde guitarras, contrabaixo até bateria eletrônica
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Quando “Arquivo X” estreou 
nos Estados Unidos, no dia 10 
de setembro de 1993, ninguém 
imaginava o quão importante a 
série seria para uma geração 
inteira de fãs, entre eles eu. A 
série fantástica se tornou um 
dos maiores cultos da cultura 
pop, deixando um legado sem 
precedentes para o gênero 
de ficção científica. Dá para 
imaginar que a revista “Enter-
tainment Weekly”, pertencente 
ao grupo Time, apelidou a 
série “Arquivo X” de “um caso perdido” 
e disse que o programa estava fadado 
ao cancelamento logo em sua 2ª tempo-
rada? Pois é! Erraram feio. A série não só 
sobreviveu, como ganhou fôlego para se 
tornar a produção mais longeva de ficção 
científica até hoje.

Criada por Chris Carter, a série cen-
trava sua trama nas investigações de 
fenômenos paranormais, conduzidos pela 
dupla de agentes do FBI Fox Mulder 
(David Duchovny) e Dana Scully (Gillian 
Anderson). A série marcou época e al-
gumas frases dos seus personagens en-
traram para a cultura pop como “the 
truth is out there” (a verdade está lá fora), 
“trust no one” (não confie em ninguém), 
“I want to believe” (eu quero acreditar). 
Enquanto Mulder crê na existência de 
extraterrestres e na paranormalidade, 
a cética médica Scully trabalha com 
análises científicas das descobertas de 
Mulder. Os dois ficam muito próximos e 
estabelecem uma grande confiança um no 
outro, que vai culminar em um relaciona-
mento romântico no fim da série.

“Arquivo X” ficou no ar até 19 de 
maio de 2002. Até o seu término era a 
série com maior duração na televisão 
norte-americana, superando o posto que 
pertencia a “Stargate SG-1”. Em 2016, 
“Arquivo X” retornou para uma décima 
temporada depois de 14 anos desde o 
término da nona, em 2002. Cheios de 
altos e baixos, os novos episódios fizeram 
parte de uma fraca temporada, que se 
sustentou na nostalgia dos fãs ávidos por 

verem Scully (Gillian Anderson) e Mulder 
(David Duchovny) em ação novamente. A 
11ª temporada, que estreou em janeiro de 
2018, pelo canal FOX, foi a última da série. 
A atriz Gillian Anderson havia declarado 
que não tinha interesse em retornar para 
uma próxima temporada, e o produtor, 
Chris Carter afirmou que não existiria 
“Arquivo X” sem Dana Scully.  

Curiosidades
David Duchovny tem 1m84 de altura. 

Gillian Anderson, 1m60. A diferença de 
24cm entre os atores ficava bem desca-
rada quando os dois estavam juntos em 
algum diálogo. Para amenizar o problema, 
a equipe de Arquivo X usava uma caixinha 
para deixar a atriz mais alta e conseguir 
enquadrar os dois dentro de uma mesma 
tomada mais fechada.

 A famosa trilha de abertura de “Ar-
quivo X” foi inspirada em uma música 
da banda britânica The Smiths chamada 
“How Soon is Now”  do álbum  “Meat is 
Murder”, de 1985. Depois de criar aquele 
clássico assobio, o compositor Mark Snow 
buscava uma melodia para o tema da 
série e se debruçou sobre o teclado procu-
rando alguma inspiração. O efeito criado 
no teclado produziu um eco meio angus-
tiante que Mark curtiu. Ele então mostrou 
para Carter e, com mais alguns ajustes, 
fizeram a música de abertura da série.

Para maiores de 17 anos
O episódio “Home”, da quarta tempo-

rada, mostrou os agentes Dana Scully 

(Gillian Anderson) e Fox 
Mulder (David Duchovny) in-
vestigando a morte de um 
bebê com graves defeitos fí-
sicos. Os principais suspeitos 
são os Peacocks, uma família 
de fazendeiros deformados 
que não saem de casa há 
uma década, e descobrem um 
segredo de família terrível. 
O episódio foi o único da 
série a receber classificação 
indicativa para maiores de 
17 anos. Apesar das críticas 

positivas, muitos telespectadores re-
clamaram da quantidade de violência 
exibida e os temas sensíveis abordados, 
como estupro, incesto e infanticídio. Por 
isso o episódio foi banido e não voltou ao 
ar na Fox.

Celebridades na série
É difícil acreditar que, antes de ser 

o sarcástico Deadpool, Ryan Reynolds 
fez um papel bem sério. No episódio 
“Syzygy”, ele interpreta um atleta da es-
cola chamado Jay DeBoom, em um caso 
de estudantes sacrificados em supostos 
rituais satânicos. É difícil também pensar 
em Bryan Cranston sem ligá-lo a Walter 
White, em “Breaking Bad”, mas no epi-
sódio de “Arquivo X”  chamado “Drive”, 
em 1998, Cranston ainda tem cabelo e 
vive um homem com uma dor de cabeça 
alucinante que só ameniza se ele dirigir 
em altíssima velocidade. 

Já no episódio “D.P.O.”, iniciais de 
Darin Peter Oswald, um garoto que 
se envolve em uma briga, quem dá as 
caras é Jack Black, que aparece como 
Bart “Zero”, dono de um fliperama que 
descobre que Oswald tem o poder de dis-
parar raios e controlar a energia elétrica.

“Arquivo X” deixou saudades, mas 
a volta da série em 2016 foi aquém do 
esperado. O retorno resultou em duas 
temporadas frustrantes, mas para os fãs 
ver Fox Mulder e Dana Scully juntos, mais 
uma vez pelo menos, foi nostálgico e nos 
fez sentirmos um pesar por um tempo que 
não volta mais.

Marcelo   Rezende

Há 28 anos estreava nos Estados 
Unidos a série ‘Arquivo X’

Reprodução

Marcelo Rezende

Para manter os alunos 
estudando música em suas 
casas, os professores Ci-
bele Marcos e Paulo Martins 
criaram instrumentos musi-
cais caseiros, reciclados, e 
entregaram aos estudantes 
do Cedeg/Apae (Centro de 
Educação Especial Girassol/
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais). Os alunos 
de música da unidade escolar 
da Apae de Campo Grande 
começaram a receber, nessa 
quarta-feira (8), junto com 
os seus respectivos respon-
sáveis, os instrumentos mu-
sicais de lixo seco, confec-
cionados pelos professores. 
As entregas ainda ocorrerão 
hoje e na próxima segunda-
-feira (13).

“A maioria dos alunos não 
tem condições financeiras 
de adquirir um instrumento 
musical, então resolvemos 
utilizar materiais recicláveis 
da própria instituição. Assim, 
podendo atender e oferecer 
esses instrumentos musicais. 
São 54 alunos contemplados 
com um kit de percussão, 
violão e caderno musical”, 
explicou a professora Cibele 

Marcos.
Durante a pandemia, os 

professores criaram um 
grupo no WhatsApp para 
continuar com as aulas de 
música de forma remota. “Os 
alunos mandavam vídeos com 
latas de tinta para simular o 
som do instrumento. Foi aí 
que resolvemos criar para 
que eles possam estudar mú-
sica de casa”, contou Cibele. 

“Começamos a enviar as fotos 
e os vídeos da criação dos 
instrumentos e eles ficaram 
muito contentes”, disse a pro-
fessora.

O professor Paulo Martins 
conta um pouco da história 
da criação desse projeto 
de sucesso. “Quando eu fui 
convidado para trabalhar 
com musicalização dentro 
da Apae de Campo Grande, 
eu adaptei a parte de lixo 

seco reciclado dentro da ins-
tituição, porque eu trabalho 
com isso, e a coordenação 
abraçou a ideia. Com a pan-
demia  todo mundo teve que 
ficar em casa, e os alunos só 
tinham instrumento dentro 
da instituição, dentro do es-
túdio, aí a gente começou a 
falar com os alunos, sobre 
o projeto ensinando eles, aí 
os alunos da instituição re-

solveram criar seus instru-
mentos.”

“De repente cada um já 
estava criando o seu instru-
mento, eu mandava as fotos 
e os vídeos criando tambor 
com lata de Leite Ninho, 
Neston, lata de conserva e 
criando as coisas e quando a 
gente foi ver a gente já tinha 
contrabaixo com lixo seco, 
guitarra com lixo seco, violão 
com lixo seco reciclado e a 

gente criou também a ba-
teria eletrônica”, celebra o 
professor.

Orgulhoso por levar aos 
estudantes a oportunidade 
de estudar música em casa, 
o professor inventor e mú-
sico ainda quer criar os 
microfones a partir do lixo 
seco. “Esse projeto ganhou 
proporção gigantesca, no 
Tamborlata os alunos assis-
tiam aos vídeos, eles viam 
os alunos dos outros polos a 
tocar e começaram a pegar as 
coisas, tanto que a gente fez 
uma bateria, baixo, guitarra 
com lixo seco adaptados pelos 
alunos. Nós estamos há seis 
anos com esse projeto em 
Campo Grande. E eu me sinto 
meio babão, pois dentro da 
Apae,  tem uma banda toda 
com instrumentos reciclados, 
baixo, bateria, guitarra. Só 
mesmo os microfones, que eu 
não consegui pensar numa 
forma de fazer funcional, 
mas eu to pensando e vou 
fazer”, finaliza o professor 
Paulo Martins. Foram criados 
e doados aos alunos os ins-
trumentos tritom; timbalita; 
surdo de martelo; maraca; 
ganzá; violão feito de lata e 
caderno musical.

A maioria dos alunos 
não tem condições de 
adquirir instrumentos
Cibele Marcos,  professora de música

A nova série brasileira da 
Netflix, “De Volta aos 15”, 
acaba de encerrar as gra-
vações em Paris, na França, 
onde Maisa, Camila Queiroz, 
Caio Cabral e Breno Ferreira 
rodaram as últimas cenas. 
Inspirada no livro homônimo 
da escritora Bruna Vieira, a 
divertida história sobre au-
todescoberta e amadureci-
mento gira em torno de Anita, 
interpretada por Maisa na 
fase jovem e por Camila na 
fase adulta. Aos 15 anos, 
ela sonhava em crescer logo 
para deixar a pequena cidade 
de Imperatriz e viajar pelo 
mundo, mas, ao completar 30, 
percebe que as coisas não são 
bem como imaginava. 

Quando a Anita adulta 
volta à sua cidade natal para 
o casamento da irmã, eventos 
desastrosos acontecem, e ela 
se refugia no quarto onde 
passou a adolescência. Ao 
ligar seu antigo computador, 
a protagonista é transpor-
tada, como mágica, para o 

primeiro dia no colegial. Isso 
mesmo: uma cabeça de 30 
anos presa no corpo de uma 
garota de 15. Agora, ela vai 
tentar consertar a vida de 
todos ao seu redor – entre 
eles seu melhor amigo, Hen-
rique (Caio Cabral), um me-
nino nerd que é secretamente 
apaixonado por Anita e inter-
pretado por Breno Ferreira 
na fase adulta. No entanto, 
cada mudança no passado 
impacta o futuro de todos – e 
nem sempre para melhor. 

Com produção de Carolina 
Alckmin e Mayra Lucas, da 
Glaz Entretenimento, e di-
reção de Vivi Jundi e Dainara 
Toffoli, a série foi adaptada 
e roteirizada por Janaina 
Tokitaka. Renata Kochen, 
Alice Marcone e Bryan Ruffo 
também assinam o roteiro. 
“De Volta aos 15” está pre-
vista para estrear em 2022, 
com seis episódios de 40 
minutos cada, prometendo 
risadas, surpresas e também 
muita emoção.
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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 09/09

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

Hoje o dia promete ser agitado, cheio de 
reviravoltas e novidades, Áries! Tudo isso porque 
Lua e Vênus estão de mudança para Escorpião, 
sinal de que você vai mostrar foco e disposição de 
sobra para lidar com qualquer surpresa que surgir. 
Aproveite as boas energias desses astros. Palpite 
do dia: 95, 23 e 14. Cor do dia: amarelo.

Com a Lua de mudança para Escorpião, você fará o 
que puder para deixar a solidão bem longe e curtir a 
companhia das pessoas que ama. Mesmo no trabalho, 
seus relacionamentos profissionais contam com as 
melhores energias astrais para iniciar um projeto em 
equipe ou unir forças com quem tem os mesmos 
objetivos. Palpite do dia: 15, 24 e 78. Cor do dia: rosa

Sextou, Gêmeos, mas vem pela frente muito trabalho 
antes de conseguir tempo pra se divertir, viu? A Lua 
está de mudança para Escorpião nesta madrugada e 
avisa que algumas tarefas de rotina podem exigir mais 
empenho da sua parte. Mostre que leva a sério as suas 
obrigações e não deixe nada pelo caminho. Palpite do 
dia: 97, 07 e 52. Cor do dia: lavanda

No que depender das estrelas, você vai fechar a 
semana com chave de ouro, Câncer! Isso porque a Lua 
desembarca em seu paraíso astral nesta sexta e, à noite, 
será a vez de Vênus entrar em Escorpião e ativar sua 
Casa 5. E todo esse pique pode ser bem aproveitado, 
especialmente se você lida com criatividade. Palpite do 
dia: 53, 44 e 80. Cor do dia: castanho

Nesta sexta, a Lua entra em Escorpião nesta madrugada 
e avisa que você vai contar com vibes maravigolds 
para resolver assuntos familiares e qualquer outro 
desafio em casa. Embora boa parte da sua atenção se 
concentre na família, dá para cuidar do trabalho também, 
especialmente se você fizer um esforço para separar as 
coisas. Palpite do dia: 63, 00 e 27. Cor do dia: azul-anil

Sextou, meu cristalzinho, e você vai fechar a semana 
com o astral lá em cima! Tudo graças a Vênus e Lua, que 
estão de mudança para a sua Casa da Comunicação e 
prometem ressaltar seu lado sociável e animado. Embora 
seu signo tenha fama de ser mais sério, especialmente 
no trabalho, você vai dar um show em reunião. Palpite do 
dia: 01, 64 e 73. Cor do dia: fúcsia

Sextou com cheiro de grana no ar, Libra! Com Lua e 
Vênus de mudança para Escorpião, assuntos ligados 
a dinheiro podem ocupar boa parte da sua atenção. 
Preste atenção em um trabalho extra ou um bico se 
estiver precisando de uma grana a mais. Mas gastar 
mais dinheiro do que você tem não será legal! Palpite 
do dia: 65, 92 e 20. Cor do dia: prata

A Lua se muda para o seu signo nesta madrugada, 
avisando que você vai mostrar muita disposição para 
cuidar dos seus interesses nesta sexta. E para reforçar 
as boas energias, Vênus também entra em seu signo, e 
promete trazer seu lado mais delicado e sensível à tona. 
Vai se dar bem na conquista se confiar em seu charme. 
Palpite do dia: 30, 39 e 84.  Cor do dia: malva

Com Lua e Vênus infernizando seu astral hoje, vai 
ser difícil curtir a sexta, relaxar e deixar o estresse da 
semana para trás à noite. Ao longo do dia, é melhor 
ficar na sua, cuidar das obrigações de rotina e fugir 
de confusão sempre que puder. Ficar no seu canto 
pode ser a medida mais acertada. Palpite do dia: 22, 
94 e 76. Cor do dia: malva

Com a Lua de mudança para Escorpião, junto com 
Vênus, seu lado altruísta deve se destacar e você fará 
o possível para ajudar alguém que está passando por 
uma fase ruim. Concentre-se no que precisa ser feito no 
serviço e cuide melhor da sua grana se quiser fechar o 
dia sem grandes problemas. Palpite do dia: 23, 05 e 68.
Cor do dia: azul-marinho.

Sextou, Aquário! Mas com Lua e Vênus de mudança 
para Escorpião, o seu lado ambicioso promete falar mais 
alto e você vai focar toda a atenção na carreira hoje. A 
diversão pode ficar em segundo plano e talvez até adie 
os planos para se divertir nos momentos de lazer. Deixe 
um encontro para um momento mais favorável. Palpite 
do dia: 87, 33 e 42. Cor do dia: verde-oliva

Seu lado aventureiro ganha impulso com Lua e Vênus 
entrando em Escorpião nesta sexta, Peixes. Mas será 
preciso mais concentração e menos diversão durante 
o trabalho, caso contrário, será difícil cuidar das suas 
obrigações. Por mais que esteja a fim de sair por aí e dar 
uma arejada na cabeça, leve em conta os riscos. Palpite 
do dia: 07, 70 e 88. Cor do dia: verde-água

TI Ti TI 
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a 
versão do roubo contada por Júlio. Luiza conta 
a Douglas que marcou um encontro com um 
vizinho de Eric e Mirella. Timóteo coloca um so-
nífero no licor de Prazeres. Canivete e Timóteo 
vasculham a casa de Júlio, mas não encontram 
nada. Júlio procura Antônia, e Domênico se 
enfurece. Luiza questiona Hermes sobre o rela-
cionamento de Eric com Mirella. Eric pergunta 
a Malagueta sobre seu envolvimento com Júlio 
e Agnaldo. Maria Pia retorna com novo visual, 
e Lígia, Athaíde e Madalena se surpreendem.

Cecília sonha que Luti é atacado por Va-
lentim e avisa Ariclenes. Camila e Pedro são 
levados para o hospital. Gino questiona Jorgito 
sobre Stéfany. Rebeca ameaça processar Pedro 
por tentativa de homicídio. Gino fica dividido 
entre o sonho de ser pai e o amor por Rebeca. 
Marcela leva Paulinho para a casa de Bruna 
e é surpreendida pela chegada de Edgar com 
Luisa. Érico aconselha Renato a se aperfeiçoar, 
mas lhe dá uma oportunidade na agência. Luti 
se declara para Camila. Magda procura Va-
lentim. Stéfany se insinua para Jorgito. 

Tonico enfrenta Samuel e afirma que se ca-
sará com Pilar. Luísa alerta Pedro sobre Tonico. 
Pilar pede a ajuda de Luísa para encontrar 
Dolores. Lota e Batista reencontram Lupita, 
que os leva até o cassino de Quinzinho. Tonico 
provoca Luísa por conta de Samuel. Dolores e 
Pilar se reencontram. Guebo promete a Samuel 
que estudará. Lurdes lembra de Tonico e conta 
a Pedro sobre o episódio que ocorreu na in-
fância dos dois. Pedro agride Tonico. Pedro hu-
milha Tonico, e é repreendido por Teresa. Lota 
e Batista perdem seu dinheiro para Quinzinho. 

Mesmo amarrada, Karina adormece com o ca-
rinho de Pedro. Wallace se desculpa com Bárbara 
e garante à amiga que não deixará Sol ofendê-la. 
Lobão se enfurece com o sumiço de Karina. Nat 
conta para Duca que Karina desapareceu, e o 
rapaz avisa a Gael. Lobão e Gael decidem se unir 
para procurar Karina. Delma descobre que Pedro 
também sumiu. Jeff e Mari sonham em ficar perto 
da Ribalta, e Lincoln tem uma ideia. Nando teme 
a fúria de Gael ao descobrir seu envolvimento no 
sumiço de Karina. Gael e Lobão decidem ir até 
a delegacia. 

Junior avisa o pessoal do Café Boutique que 
encontraram Maria Cecília e Tobias. Cris diz para 
Carol que gostaria de saber como eram seus pais 
e que quer ver sua ficha com as informações do re-
gistro. Cícero conta para Shirley que após a visita 
provocativa de Cintia no bar ele foi demitido. Cris 
mostra para André as informações sobre seus 
pais. Os dois buscam nas redes sociais o possível 
perfil da mãe da garota. Bia lê o diário que era 
sobre sua mãe. Marian vê Mosca e Mili juntos e 
entra no quarto falando mal dos dois. Maria escuta 
e diz que ela não mudou nada e que mentiu.  

Maurílio reclama das suspeitas de Cristina. 
Antoninho sugere que José Alfredo faça uma 
viagem. O Comendador fala pra Josué que irá 
com ele para São João Del Rey. Cristina diz 
à Jurema que vai ao Monte Roraima. Jurema 
vasculha o quarto de Cora em busca de pistas 
sobre Jairo. Cora visita Amanda. José Pedro 
discute com outros presos. José Pedro é solto. 
Téo comemora o sucesso de seu blog. Luigi 
briga com Felipe no restaurante. Cláudio mostra 
a confissão de Felipe à Beatriz e Bianca. Cora 
diz à Amanda que tem um caso com José Pedro. 

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

Natallia Rodrigues comemora seus 
novos trabalhos: ‘Joguei para o universo’

Vista agora na TV como Estela, secretária de Alex 
(Rodrigo Lombardi), na reprise de “Verdades Secretas” 
(2015), Natallia Rodrigues estará nos cinemas a 
partir de outubro. A atriz, de 40 anos, é uma das 
protagonistas do filme “Virando a Mesa’’, dirigido por 
Caio Cobra, no papel de uma lutadora. Natallia também 
participa do documentário “Vozes sobre o Universo 
Feminino”, com direção de Paula Sacchetta, que estreia 
este ano, e se prepara para o espetáculo “Aquário em 
Peixes”, que tem direção de Marcela Lordy. “Eu estava 
com muita vontade de fazer coisas novas e viver outras 
descobertas. Aí joguei para o universo e ele conspirou 
para o cinema e o teatro”, conta ela.

No ar na reprise de “Império”, Andréia 
Horta, atriz que também terá um papel de 
destaque em “Um Lugar ao Sol”, próxima 
novela das nove da Globo, estrela ainda o filme 
“O Jardim Secreto de Mariana”. Dirigida por 
Sergio Rezende, a produção estreia no dia 16 
de setembro nos cinemas. Na história, Mariana 
(Andréia) vive uma relação turbulenta com 
João, personagem interpretado pelo ator 
Gustavo Vaz.

Andréia Horta 
vive uma relação 
turbulenta em fi lme

Telinha

Paula Fernandes participa da bancada 
do ‘The Masked Singer Brasil’

Convidada da edição do “The Masked Singer Brasil” que vai ao ar na próxima terça-feira, 
dia 14, na Globo, Paula Fernandes brinca que queria ser fixa na bancada de jurados do 
programa. A cantora tentará decifrar quem são os participantes famosos da atração, ao lado 
de Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi. “Foi incrível. Fiquei honrada 
com o convite. Queria continuar sendo júri para sempre. É divertido e contagiante. A produção 
é incrível. Amei estar com os jurados. Que turma positiva e legal. Dei boas risadas. E quero 
mais!”, diz ela.
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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 SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

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 

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

RES 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

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

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 

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

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 

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

Saia do aluguel, com parce-
las que cabem em seu bol-
so, minha casa, minha vida. 
Vem fazer uma simulação, 
saia do aluguel. Celso Sal-
les CRECI 3470 Contato: 
(67) 998484-3386

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

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 

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

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

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

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

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   

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

CEL ANTONINO
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  

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

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 

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 loja 
03 – 46,48m² – sala, copa, 
banheiro. LORIDANI MAR-
TINS – 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

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 REFOR-
MADO

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

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

BAIRRO TIRADENTES-
-R$ 190.000,00

Apartamento térreo,1sui-
te,1 quarto, WC social, sala 
e cozinha. Área de lazer 
completa. CRECI 4999. Cel: 
(67) 99902-5365 

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 

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED DONA NETA 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 

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

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

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

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

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

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

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

ROBERTO
Casa no bairro Marcos Ro-
berto. F 99209-9018.

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

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

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

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

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dalva, 
Polonês, Vila Nascente, Ca-
randa 1, Caranda 2 e Caran-
da 3. Ligação e Whatsapp 
(67) 99294-9334  Edison 
Salles

VENDE-SE UM TERRE-
NO NA MORENINHA IV 

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . PROMO-
ÇÃO Preço de ocasião R$ 
354.990 mil . Entrada + 
parcela/ 9 9231-7249. 
Junior

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 

PRISMA LTZ 1.4
ANO:2013/2014 COR: PRE-
TA/COMPLETO/RODAS /MY 
LINK/R$ 42.900   C.O.M 
VEICULOS -Av. Bandei-
rantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@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 

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

KA 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

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

FUSION 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

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

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

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

FIESTA 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

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

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

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

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
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 1.5 MEC. 
2016 2017

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

KA + 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

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

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 

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 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 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 

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 

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

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

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

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

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

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. 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 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. 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
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGI-
TUDE 1.8 FLEX AUTOMA-
TICO 2018 2019 BRANCO 
40047 QPJ2352 Flex TECA 
AUTOMÓVEIS 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

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

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

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

C3 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

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

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 

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 

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

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

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

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

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 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 
EXP. 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

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

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 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 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

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

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

ETIOS 1.3 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 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

HB20 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

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 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

CRETA 1.6 16V FLEX
CRETA 1.6 16V FLEX AT-
TITUDE AUT 2017 2017 
BRANCO 94415 QAH5858 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

HB20 1.6 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
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VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno e 
fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

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

CUIDADORA DE IDOSOS 
VANESSA

Sou cuidadora de idosos, 
estou a procura de plantões 
em hospitais e residências. 
Se precisar viajo para ou-
tras cidades com o idoso 
em consultas hospitalares. 
Tenho ótimas referências 
e disponibilidade de ho-
rários. Ligação e What-
sApp: (67)98473-0423 
(67)99297-8369 

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. 

DIARISTA
Diária a partir de R$ 
120,00, serviço de quali-
dade e com experiência, 
compromisso e responsa-
bilidade pelo Cliente. Ligue 
e faça seu orçamento. 
Serviço em Família Ligação 
e WhatsApp (67) 99143-
5799 Bianca

GRASIELLA DIARISTA 
Sou muito caprichosa e 
atenciosa, estou com dis-
ponibilidade de segunda-
-feira a sexta-feira.  Ligação 
e WhatsApp: (67)99141-
2249 Grasiella  

DIARISTA ELISA
Ofereço-me como diarista 
em escritório e consultó-
rio, atendente , balconista 
de loja  ou atendente de 
farmácia.  Tenho referência 
e experiência. Capricho e 
responsabilidade Ligação 
e WhatsApp (67) 98215-
7999

OLIVEIRA GESSOS
Gesso liso e acartonado, 
parede 3D, sanca, insta-
lação de molduras, ins-
talação elétrica da sanca, 
forro de plaquinhas e de-
coração em geral. Agende 
um orçamento Facebook 
e Instagram: @oliveira-
gessoscg Whatsapp: (67) 
98217-6531 

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 

FOGAÇA TRANSPORTES
Trabalhamos com fretes e 
mudanças, região de Cam-
po Grande / MS. Orçamento 
sem compromisso. Serviço 
de Confiança e Credibili-
dade. Ligação e Whatsapp 
(67) 99125-8543 Silvino 

JUAREZ SERVIÇOS
Trabalhamos com desen-
tupimento, encanamento, 
eletricista, pedreiro e ser-
viços gerais. Para fazer seu 
orçamento entre em conta-
to .Serviço com qualidade e 
respeito. Ligação e What-
sApp (67) 99108-4737

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 

MONTADOR DE MÓVEIS
Monto e desmonto, cama, 
berço, armário, guarda-
-roupas, painel de cama, 
TV, instalação de cortinas, 
espelhos e reparos entre 
outros serviços. Serviço 24 
horas, aceitamos cartões. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99108-5551 Renan

REZENTEC SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

Trabalhamos com sistema 
de câmeras, automatiza-
ção de portão eletrônicos, 
cerca elétrica, sistema de 
alarme, venda e manuten-
ção. Solicite seu orçamento 
Ligação e WhatsApp (67) 
99938-3603 Maikiel

BORCHERT MULTI 
SERVIÇOS – CREA MS 

18825
Projetos e instalações de 
rede elétrica residencial, 
dimensionamento correto 
para cada caso. Vídeo por-
teiro, interfone e câmeras 
de segurança agregados 
ao projeto. Contato: (67) 
98475-1363 Antônio Bor-
chert 

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

FRETE E PEQUENAS 
MUDANÇAS 

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

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Núme-
ro de casa decorado R$ 
80,00. Fone: 99293-9797 
Walter Moyses. ( WhatsA-
pp).

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

Especializado em banhei-
ra, SPA, jacuzzi, piscinas, 
pinturas, limpeza de pai-
néis solares fotovoltaicos, 
montagem/desmontagem 
de móveis em geral para 
empresas e a domicílio 
em todos os horários. 
Ligação e WhatsA-
pp:(67)98454-1064 

RONALDO AUTO PEÇAS
Especializado em repa-
ração e peças novas e 
semi-novas para câmbio 
automático, nacionais e 
importados. Trabalhamos 
em toda MS. Maiores in-
formações pelo WhatsApp: 
(67)99647-9191

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

CHAMA O SOUZA QUE 
ELE RESOLVE

Faço serviços de pinturas, 
hidráulica, elétrica em geral 
assentamento de azulejos e 
construção em geral. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99128-1972 Luiz

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

Cortamos e Retiramos do 
local, Trabalhamos com 
jardinagem em Geral, Orça-
mento sem compromisso. 
(67)99236-5966

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

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

TR CALHAS
Tudo em calhas, pinga-
deiras, rufos, condutores 
e manutenção em geral, 
fazemos orçamento sem 
compromisso. Serviço com 
Qualidade e Credibilidade 
Ligação e WhatsApp (67) 
99289-2656 Victor

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

Quer serviço de qualidade? 
Trabalho com reformas ge-
rais em hidráulica e elétrica, 
serviço executado median-
te a projeto. Orçamento 
sem compromisso Ligação 
e Whatsapp (67) 99301-
4192 Lobão/ (67) 99215-
9542 Japa 

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

 EL SHADAI
Fazemos manutenções de 
portas e portões, manu-
ais e automáticos. Soldas 
em geral e etc. WhatsApp: 
(67)99322-0448 Ligação: 
(67)99614-0247   Erick 
Luiz  

ALLE PROJETOS 
Móveis planejados em 
até 18x. Projetos 3D e de 
interiores. Venha realizar 
seu sonho conosco! Orça-
mentos via whatsapp: (67) 
993019753 Alexandre.

ADÃO MIRANDA EM-
PREITEIRO DE OBRAS

Trabalho na construção 
civil em geral em chácara 
e fazendas. Reformas em 
Campo Grande e outras 
Cidades. Orçamento sem 
compromisso, com refe-
rências Ligação e WhatsA-
pp (67) 99102-9591/ (67) 
99287-4364

 DIANA DIARISTA 
Se organização e limpeza 
for o problema temos a 
solução! Trabalhamos com 
limpeza de casa, escri-
tório e limpeza pós obra. 
Agende a sua: WhatsApp: 
(67)99622-3115  Diana  

MUNDO DOS QUADROS
Completando 50 anos, os 
parabéns vão para os seus 
clientes. Com desconto de 
10%, 15% até 50%, e pe-
ças com preços abaixo do 
mercado. Rua: 13 de maio 
2113. (67) 3324-7048 –9 
9927-6478. 

  JC PÓS OBRAS
Conte com uma equipe es-
pecializada de limpeza pós 
obra, para atender as suas 
necessidades de limpeza 
residenciais, comércio e 
indústria. Solicite um orça-
mento sem compromisso. 
Fone: (67)99222-0704/
(67)98103-7824 Insta-
gram: @jcposobra 

DEDETIZAÇÃO COM 
GARANTIA

Está com problemas com 
insetos? A NEWSAN tem 
a solução. Dedetização a 
partir de R$ 179,90 com 
garantia total ou seu dinhei-
ro de volta. Consulte-nos 
Ligação e WhatsApp (67) 
99665-2469 

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

GRANDE/ MS
Trabalhamos com Dede-
tização em geral, Descu-
pinização, Desratização, 
Limpeza de caixa Água, 
Pombos e Morcegos. Or-
çamento Gratuito Ligação 
e Whatsapp (67) 99281-
4347 Adenir

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

TÉCNICO EM MANU-
TENÇÃO

Fazemos instalação, ma-
nutenção, higienização, 
pré-instalação, limpeza e 
conservação. Manutenção 
residencial, comercial, pre-
dial. Faça seu orçamento: 
WhatsApp: (67)98202-
2607 Fredy Rios 

SR RECICLAGEM
Trabalho com coleta de re-
ciclagem de papelão, ferro, 
plástico e tudo que é reci-
clagem. Faça já seu orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99672-2547 Izaque

ÁGUIA DESENTUPI-
DORA

Trabalhamos com desen-
tupimentos de pias, ralos, 
vasos sanitários em geral. 
Dedetização de escorpi-
ões, carrapatos, cupins e 
limpeza de caixa de água. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99304-2040 Carlos 

CALHAS PANTANAL
Trabalhamos com fabri-
cação de calhas, rufos, 
pingadeiras, coifas, condu-
tores e revisão de telhados 
em geral. Faça o seu or-
çamento através dos nos-
sos telefones: WhatsApp: 
(67)99994-9007 WhatsA-
pp: (67)99286-2618 Eloiza 
Gonçalves  

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

CONSTRUÇÃO E MANU-
TENÇÃO CHANDI

Trabalhamos de segunda a 
sábado, Hidráulica, elétrica 
pintura,  pisos , azulejos 
etc.  Construção do co-
meço ao fim reformas em 
geral. Faça seu orçamento 
sem compromisso. Fone 
zap (67) 99822- 2772 
(67)99665-9898

DESPACHANTE DALLAS
Serviços de licenciamento 
de veículos, transferência, 
leilões, baixa de sinistro, 
primeiro emplacamento, 
placa Mercosul. Em até 12x 
no cartão. 3384-6655/9 
9243-1985.  Av: Fábio 
Zahran, 7138. Vila Carva-
lho. 

MILTOM DO FRETE
Fazemos serviços de pe-
quenos fretes. Carrego 
mudanças, entulhos e etc. 
Atendo Campo Grande-MS 
todo, preço bacana para 
você fechar comigo. Ligue 
ou mande um Whatsapp 
para orçamentos: (67)9 
9999-5788 Miltom 

ADS CALHAS
Serviços de calhas em ge-
ral. Orçamento sem com-
promisso, parcelamos em 
até 12x no cartão com juros 
da operadora. (67) 99969-
5095  (67) 99203-7432 
Whatsapp

OFICINA MATIAS
Serviços em mecânica em 
geral, funilaria e pintura. Av: 
Julio de Castilho, 5201  Vila 
Sílvia Regina (67) 3391-
5617 (67) 99312-7223 / 
99952-2827 

 CRISTIANE PODÓLOGA 
Fazemos depilação, podo-
logia, pé e mão, designer 
de sobrancelhas, cílios e 
limpeza de pele. Traba-
lhamos com produtos de 
qualidade e seguindo todas 
as normas de biosseguran-
ça. Atendemos a domicílio. 
Agende um horário conos-
co: WhatsApp: (67)99984-
8228 

BIO AMBIENTAL
Realiza e presta consul-
torias em licenciamento 
Ambiental, Projetos de 
automonitoramento, moni-
toramento de fauna e flora, 
comunidades aquáticas 
etc. Ligue e faça seu orça-
mento sem compromisso, 
telefone e Whatsapp (67) 
99957-5876/ (67) 99115-
1735

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

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

3º ENCONTRO DE 
MULTICOLECIONISMO 

DO PANTANAL 
Em Campo Grande, MS dia 
12 Set 21 Numismática 
(Cédulas, Moedas e Me-
dalhas), Filatelia (Selos), 
Miniaturas e outros. ctt  67 
99910-4559

MANÁ SALGADOS 
Cento de mini salgadinhos 

por apenas R$40,00 reais. 

E a partir de três centos, a 

unidade sai por R$ 35,00. 

Venha fazer sua encomen-

da: WhatsApp: (67)99220-

9208

KEL GOURMET BOLOS 
E DOCES 

Trabalhamos com bolos 

e doces, uma empresa 

especializada em confeita-

ria, desde 2019. Estamos 

localizados no bairro Mata 

do Jacinto , Rua: Tertúliana 

Gersel Cataneo N23. Ve-

nha nos visitar! WhatsApp: 

(67)99162-7249  Insta-

gram: @kel_gourmet 

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 

Laranja, Abóbora e Goiaba 

(caseiro). Deliciosos, Apro-

veitem! F: 3361-4752. 

 KELLY CESTA CAFÉ
Presentear com uma cesta 
de café da manhã é sempre 
uma maneira elegante e ca-
rinhosa de presentear. Tra-
balhamos com cesta para 
todas as ocasiões. Aceita-
mos cartões de crédito e 
débito. Entrega grátis em 
toda Campo Grande. Orça-
mento, valores e modelos:  
WhatsApp: (67)99265-
9025  

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 
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