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Decisão leva em conta pedido do hospital para revisão de verbas por atendimentos públicos
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O Peixe precisa vencer o Athle-
tico-PR,  às 20h30 (de MS), caso 
pense em se classificar para as 

semifinais da Copa do Brasil. O re-
trospecto recente desse confronto 
na Vila Belmiro apresenta larga 
vantagem ao Peixe. Nos últimos 
oito jogos, o Peixe venceu sete e 

empatou uma vez. Com a derrota 
por 1 a 0 na Arena da Baixada, o 

Santos precisa vencer. Página B1

Com produção reduzida 
em até 30% nas atividades 

de abate bovino, os fri-
goríficos de Mato Grosso 
do Sul retomaram seus 
trabalhos. As unidades 

estavam paralisadas após 
a confirmação de dois 

casos de “vaca louca” em 
Mato Grosso e Minas Ge-
rais. O Mapa (Ministério 

da Agricultura, Pecurária 
e Abastecimento) chegou 
a afastar eventuais riscos 
sanitários no país, decor-

rentes da doença, afir-
mando que as ocorrências 
eram atípicas. De acordo 
com o superintendente 
federal de Agricultura 

em MS, Celso Martins, os 
abates deste mês, no Es-

tado, não correspondem ao 
desempenho comum para 

a época. Página A7

Depois da queda da 
aeronave A-29, conhecida 
como Super Tucano, du-
rante voo de treinamento 
em uma área desabitada, 
perto do bairro Coopha-
vila, em Campo Grande, 

militares montaram acam-
pamento no local para 

estabelecer a segurança 
do avião e das futuras 

investigações. Para isso, 
uma equipe formada por 

peritos da FAB (Força 
Aérea Brasileira) de Bra-
sília estava prevista para 
chegar no fim da tarde de 
ontem (13) à Capital para 
dar início às apurações do 
acidente ainda na manhã 

hoje (14). O piloto da aero-
nave está hospitalizado e 

fora de perigo. Página A6

A partir de dezembro 
Mato Grosso do Sul terá 
voo ligando a cidade de 
Bonito, considerado o 

principal destino turístico 
do Estado, ao aeroporto 

de Congonhas, o maior do 
país. As passagens vão 
custar R$ 400 e podem 
ultrapassar R$ 1 mil, a 
depender do período de 

compra. Com a novidade, 
a Prefeitura de Bonito 

pretende aumentar para 
5 mil pessoas por mês a 
circulação de turistas na 
cidade, que hoje gira em 
torno de 1.200 visitantes. 
Tudo isso foi consolidado 
já que o governo do Es-
tado abriu mão de parte 
do ICMS cobrado sobre o  

querosene. Página A5

O juiz Pedro Pereira dos 
Santos, da 4ª Vara Federal da 
Capital, obrigou a União, o go-
verno do Estado e a Prefeitura 

de Campo Grande a cobrirem um 
déficit superior a R$ 275 milhões 
da Santa Casa entre outubro de 
2011 e maio de 2018. Diferente 

do que foi solicitado pela Santa 
Casa de Campo Grande, a de-

cisão contemplou os cálculos de 
cinco anos, a contar do início da 

tramitação do processo, o que 
impediu que o pedido da Santa 

Casa alcançasse um período 
maior, como o início da inter-

venção na unidade, em 2005. Pre-
sidente da ABCG entre os anos 
de 2015 e 2020, Esacheu Nasci-
mento disse que, com os valores 
previstos na correção financeira, 

que não levam em conta a cor-
reção dos juros, isso define que 
os poderes públicos banquem o 

rombo diário do maior hospital 
público de Mato Grosso do Sul.  
O montante a ser recebido pela 
Santa Casa passa de R$ 500 mi-
lhões, dinheiro que, segundo ele, 
será mais do que suficiente para 

quitar todas as pendências da 
unidade. Página A5

A fase de grupos da Liga dos 
Campeões da Europa começa nesta 

terça-feira (14), com oito jogos. O City 
possui o elenco mais caro da compe-
tição com 1,04 bilhão de euros (R$ 6,3 
bilhões). Já o estreante Sheriff vem da 

Moldávia e seu orçamento é de 11,8 
milhões de euros (R$ 72,6 miilhões). 
Às 15h, se enfrentam Barcelona x 

Bayern de Munique, Chelsea x Zenit, 
e  Malmö x Juventus. Página B2

Só vitória mantém 
Santos vivo na 
Copa do Brasil 

Frigoríficos voltam 
a abater com 

escala reduzida 
no Estado

Peritos de 
Brasília irão 

investigar queda 
de aeronave

MS vai ter voo 
ligando Bonito 
ao aeroporto 
de Congonhas

Justiça define que União, Estado e prefeitura 
repassem R$ 275 milhões à Santa Casa

Fase de grupos da 
Champions reúne 

elencos bilionários

ESPORTES

Valentin Manieri

Divulgação/Famasul

Visita de Leite tem 
ausência de tucanos 
e convite a deputado

Calor ajuda a 
aumentar casos 

de dengue

Aras pede ao STF para 
suspender MP sobre  

fake news
Página A3
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ARTES

Aniversário pet: 
diversão para os animais 

e seus donos
Página C1
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POPULAÇÃO GERAL DE MS

PORCENTUAL DE IMUNIZADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

DOSES ENVIADAS

DOSES APLICADAS

2.809.394

74,89%

3.455.790

3.290.031

Fonte: Vacinômetro-MS até 13/09/2021

PORCENTUAL DE VACINADOS EM 
RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL DE MS

49,57%

Vacinômetro

Mato Grosso do Sul
COVID-19

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  23º        35º
Dourados  20º        33º
Corumbá  25º        38º
Ponta Porã  19º        31º
Três Lagoas  27º        36º

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Chove chuva, chove sem parar, a 
letra desta canção nos remete a 
uma dura realidade que o Brasil 

está vivendo, a escassez do líquido mais 
precioso que temos em nosso planeta 
Terra, que curiosamente deveria ser cha-
mado de planeta água, em outra canção 
brasileira, criada por Guilherme Arantes, 
visto a quantidade abundante de água que 
cercam os continentes. A música atual 
sobre a questão hídrica brasileira, com 
certeza remete a palavra produção, eis 
que os grandes e verdadeiros heróis são 
reais, são homens e mulheres que estão 
espalhados pelos 79 municípios de Mato 
Grosso Do Sul, esses fatores compõem a 
música mais linda para o atual momento, 
letra e melodia, sendo criadas com um sol 
causticante com a falta da chuva, com o 
suor digno de uma classe que segura a eco-

nomia deste estado e pais. Estamos pas-
sando por uma crise hídrica assustadora, 
a mais dantesca dos últimos noventa e um 
anos, o nosso estado sempre foi citado por 
ter em sua agricultura e pecuária, pessoas 
com denodo e visão futurísticas, como di-
ziam os mais antigos, o celeiro do Brasil. 
Que luta está dos nossos heróis diante da 
atual conjuntura hídrica, a pior em nove 
décadas, em uma parte desta canção, terí-
amos a seguinte letra “o líquido precioso 
é necessário para que os heróis do agro, 
coloquem alimentos em nossas mesas”. 
Não é necessário entender de clima ou 
geografia de forma acadêmica, para saber 
que para a produção dos alimentos, são 
necessários milhões de litros cúbicos de 
água, que precisamos da irrigação para 
fortalecer as lavouras. Olhando para 
o céu, ouvindo as previsões do tempo, 

lendo sobre a possibilidade da formação 
de nuvens nimbus, é desta forma que a 
maioria está, a pedir ao grande arquiteto 
do universo, que derrame essa dádiva, 
para que nossos heróis possam superar 
esse momento que tanto nos preocupa, 
assolando não só o nosso estado, mas 
todos aqueles que produzem no território 
nacional, pois mesmo que tenhamos em 
nosso subsolo o impressionante aquífero 
guarani, o mais importante é sentirmos 
esse líquido tão precioso, cair lá de cima 
e escorrer pelos campos produtivos nas 
seis áreas geoeconômicas do estado: Serra 
de Maracaju, Bolsão, Pantanal, Grande 
Dourados, Norte e Conesul. Como dizia a 
letra da canção “chove chuva, chove sem 
parar”, palmas a todos estes, verdadeiros 
heróis do agronegócio em Mato Grosso 
do Sul. 
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Editorial

O líquido precioso e 
os heróis do agronegócio 

Ameças antidemocráticas

José Eduardo Pinto Da Silva 

Landes Pereira

Tentativas de golpe de estado e 
de quartelada, no Brasil, é mais 
comum do que se pensa. Algumas 

são bens sucedidas e outras não, como em 
todas as jogadas políticas. Plinio Salgado, 
em 1932, tentou um golpe de estado e se 
deu mal; em 1955 houve uma tentativa 
de golpe, mas o marechal Lott impediu; 
Jânio Quadros renunciou à presidência 
pensando em voltar nos braços do povo e 
não conseguiu. Em 1964 o golpe deu certo.

Agora foi a vez de Bolsonaro, financiado 
pelo agronegócio e outros segmentos 
empresariais, tentar um golpe no 7 de 
Setembro. Entretanto os aguerridos mi-
licianos, que esperavam que as forças 
policiais, lideradas pelos generais do 
Palácio Alvorada, fossem para as ruas e 
comandassem o movimento, ao se verem 
sozinhos e sem comando, vacilaram.

A movimentação do interior para Bra-
sília e outros centros urbanos foi expres-
siva: numerosos manifestantes afirmam 
que foram pagos para participarem dos 
eventos. Aviões particulares e da FAB 
também foram usados para transportarem 
os mais aquinhoados. Os momentos de 
euforia passaram: Bolsonaro fez dois 
inflamados discursos antidemocráticos e 
apelativos ao golpe e nada mais.

Os generais e os esperados policiais se 
mantiveram distanciados do burburinho, 

se calaram e aguardam os desdobra-
mentos políticos como se tudo estivesse 
na “santa paz do Senhor”, como diria Ma-
lafaia. Até os neopentecostais aguardam, 
atônicos, os novos rumos, enquanto os 
partidos políticos se movimentam e já 
pedem o impeachment do supremo man-
datário. A oposição promove protestos e 
clama por providências imediatas.

Alguns manifestantes permaneceram 
algum tempo em Brasília enquanto outros 
bloqueavam rodovias. O bravo Zé Trovão 
fugiu para o México e de lá clamava pro-
vidências de Bolsonaro; diversos manifes-
tantes e 350 veículos permaneceram por 
dois dias na Esplanada dos Ministérios, 
próximo ao Ministério da Justiça. Aos 
poucos, cabisbaixos, foram dispersando.

Luiz Fux, presidente do STF, se posi-
cionou com firmeza contra as tonterias do 
Presidente, afirmando que suas ameaças 
configuram “crime de responsabilidade”. 
Disse ele: “Ofender a honra dos ministros 
e incitar a população a propagar discursos 
de ódio contra a instituição do STF e in-
centivar o descumprimento de decisões 
judiciais são práticas antidemocráticas 
e ilícitas e intoleráveis em respeito ao 
juramento constitucional que todos nós 
fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta 
Corte”.

O presidente do TSE, ministro Luís 

Roberto Barroso, também foi muito firme 
contra as ameaças presidenciais, afir-
mando que “Não é só o real que está 
desvalorizado. Somos vítimas de chacota 
e desprezo mundial. Um desprestígio 
maior do que a queda de renda”. Celso 
de Mello, ex-decano do STF, comparou a 
“Declaração à Nação”, redigida por Temer, 
ao Acordo de Munique firmado por Adolf 
Hitler em 1938: uma verdadeira farsa.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, 
também se manifestou contra a tentativa 
de golpe e os impropérios bolsonarianos. 
Arthur Lira, presidente da Câmara e ad-
ministrador de um volumoso orçamento 
secreto, entretanto, suavizou os fatos: “É 
hora de dar um basta nessa escalada e 
nas bravatas”, mas, disse, trata-se apenas 
de uma crise superdimensionada pelas 
redes sociais.

Assustado, ao que parece, com as con-
sequências internas e as repercussões 
internacionais, Bolsonaro mudou o dis-
curso e pediu ajuda à Michel Temer. Este, 
intermediou uma saída ao redigir uma 
nota que foi assinada pelo Presidente, 
onde ele declara que nunca teve a intenção 
de agredir outros poderes e que Alexandre 
de Moraes é um grande professor e um 
excepcional jurista. 

Os milhões de desempregados e subem-
pregados, como sempre, assistem calados, 

Economista e professor universitário 
com doutorado.

Bacharel em Direito, supervisor da Nelson 
Wilians e advogados – o maior escritório de 

advocacia da América Latina.

A baixa adesão popular aos pro-
testos contra o presidente Jair 
Bolsonaro no domingo (12) de-

monstrou que, neste momento, a cha-
mada terceira via não está sendo capaz 
de mobilizar parte expressiva do elei-
torado. Organizados por Movimento 
Brasil Livre (MBL), Vem Pra Rua e 
Livres, os atos pelo impeachment do 
Bolsonaro ficaram aquém da expec-
tativa de público, mesmo com a parti-
cipação inclusive dos presidenciáveis 
Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), 
Eduardo Leite (PSDB), Luiz Henrique 
Mandetta (DEM), Simone Tebet (MDB) 
e Alessandro Vieira (Cidadania).

Vários motivos explicam a baixa 
adesão: a divisão da oposição ao go-
verno, explicitada pela ausência do 

PT nos protestos; a resistência entre 
eleitores da esquerda em participar 
de um ato convocado pelo MBL (que 
organizou manifestações a favor do 
impeachment de Dilma Rousseff); a re-
sistência de eleitores da direita de ir a 
um ato em que expoentes da esquerda, 
como Ciro Gomes, iriam participar; o 
recuo do presidente Jair Bolsonaro na 
crise entre Executivo e STF (Supremo 
Tribunal Federal); e a perda do poder de 
mobilização do MBL. Também influen-
ciou o curto prazo em que a pauta dos 
protestos mudou de “Nem Bolsonaro, 
Nem Lula” para “Fora Bolsonaro”.

O principal fator é de que falta um 
nome que centralize e personifique a 
terceira via. As pessoas não vão se sentir 
motivadas a sair para protestar se não 

identificarem a que ou a quem estão se 
juntando. Os políticos que não querem 
ver nem Lula nem Bolsonaro chegarem 
ao segundo turno da eleição presidencial 
de 2022 precisam se articular rapida-
mente.  As chances de que isso realmente 
venha a acontecer são, por ora, remotas.

O PSDB, por exemplo, está olhando 
internamente, para as prévias que vão 
escolher o seu candidato a presidente 
(estão na disputa João Doria e Eduardo 
Leite). O governador do Rio Grande do 
Sul até sambou para os correligionários 
em Mato Grosso do Sul. Ciro Gomes, 
por sua vez, está trabalhando para 
construir sua imagem como candidato. 
E, neste momento, é difícil imaginar que 
eles estejam do mesmo lado em uma 
disputa para o primeiro turno.

Sem terceira via
O principal fator é de 

que falta um nome que 
centralize e 

personifique a terceira 
via. As pessoas não vão 
se sentir motivadas a 
sair para protestar se 
não  identificarem a 

que ou a quem estão se 
juntando.

temerosos. A inflação cresce, o aparelho 
produtivo se desorganiza, os preços dos 
combustíveis e da energia aumentam, 
a pandemia ainda não foi controlada e 
os desnorteados seguidores da extrema 
direita aguardam. Até quando Bolsonaro 
permanecerá na calmaria é a grande 
questão; e até quando o Centrão susten-
tará essa crise que derrete a economia 
brasileira é o questionamento em pauta.
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PSOL

O PSOL (Partido Socialista e Liberdade) elegeu Cris Du-
arte como presidente regional de Mato Grosso do Sul, após 
eleição no diretório estadual no fim de semana. Cris, que é 
presidente municipal de Campo Grande e concorreu à prefei-
tura ano passado, conseguiu oxigenar o comando do partido, 
depois de 15 anos. Ela se preparou para chapa de oposição 
ao ex-presidente Lucien Rezende e conseguiu derrotá-lo em 
votação apertada por 25 votos a 24. “Havia a necessidade 
de romper com a hegemonia da atual direção do PSOL-MS 
que controla o partido há mais de uma década, assim como 
de romper com as posturas autoritárias, contraditórias e 
contrárias às nossas pautas e lutas e que têm impedido o 
avanço do partido.”

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Procurador-geral adjunto de justiça, Humberto 
Brittes é homenageado pelo Conselho Nacional

PSDB “sente falta” de figuras 
como Felipe Orro e Rose Modesto

A sede do PSDB em 
Campo Grande esteve 
lotada no último sábado 
para receber Eduardo leite

Divulgação
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Divulgação

Andrea Cruz

O PSDB sentiu falta de fi-
guras como o deputado es-
tadual Felipe Orro e a de-
putada federal Rose Modesto 
no evento de apresentação do 
governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, nas pré-
vias para escolha de candidato 
à Presidência da República, 
ocorrido no fim de semana. 
Porém o deputado estadual 
Jamilson Name, que está sem 
partido esteve na festa tucana, 
se prepara para migrar à sigla.

Leite é um dos quatro can-
didatos na disputa interna 
do partido e é o segundo 
a vir a Campo Grande. O 
PSDB realizou um grande 
encontro entre Leite e os 
tucanos de diversos muni-
cípios que vieram à Capital. 
Compareceram, por exemplo, 
os prefeitos de Ponta Porã: 
Hélio Peluffo; Bataguassu: 
Germino Roz; e Maracaju: 
José Marcos Calderan, além 
de vereadores, os deputados 
Rinaldo Modesto e Beto Pe-
reira, que é secretário da 
executiva regional. 

Praticamente de malas 
prontas, a deputada Rose 
Modesto afirmou que cumpre 
agenda no interior montada 
há seis meses. Segundo ela, a 
sua missão é prestar contas 
do mandato nos 79 municí-
pios de Mato Grosso do Sul, 
e por trabalhar a semana 
toda em Brasília tem de apro-
veitar os fins de semana para 
visitar as cidades, encontrar 
a base eleitoral para prestar 
contas e visitar a família. A 
parlamentar não participou 
de nenhuma agenda relacio-
nada às prévias do PSDB em 
Campo Grande e não com-
pareceu nas reuniões com 
os governadores João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS).

“É apenas uma questão de 
agenda e compromissos que 
eu já tinha firmado antes. Essa 
agenda termina agora no fim 
de setembro com o compare-
cimento nos 79 municípios. 
Até agora visitei 70 cidades e 
venho ouvindo as solicitações 
e as sugestões para o man-
dato. Existe um esforço muito 
grande para trazer emendas 
aos municípios e eu tenho de 

cumprir essa missão”, disse 
ela durante entrevista ao pro-
grama “Papo Reto”, do Top-
MídiaNews. Rose destaca que 
tem preferência pelo candi-
dato Eduardo Leite para ser 
presidenciável. 

Questionada sobre se as 
viagens são de cunho político 
e atreladas ao Podemos [par-
tido que já a convidou para se 
filiar e ser candidata a gover-
nadora em 2022], ela nega. 
A parlamentar afirma que é 
amiga pessoal do presidente 
regional, Sergio Murilo, há 
20 anos, e que tem apoio dos 
35 vereadores eleitos pelo 
Podemos, e que isso gera 
uma relação amistosa. No 
entanto, ela reforça que não 
é o momento para discutir 
sobre mudança de partido, e 
eleições 2022. 

O deputado estadual Fe-
lipe Orro também tende a 
sair do ninho tucano. Ele, que 
tinha costume de comparecer 
em agendas oficiais do par-
tido, agora anda um pouco 
“sumido” e quase não é visto 
nessas atividades. Orro deve 
se filiar ao PSD, partido pelo 

qual a esposa Viviane Orro 
concorreu à Prefeitura de 
Aquidauana em 2020. 

Questionado sobre se es-
tava em outra agenda na 
ocasião, Orro não respondeu 
até o fechamento do texto. 

Vai se filiar
O deputado estadual Ja-

milson Name, que era do 
PDT e conseguiu desfiliação 
partidária por justa causa na 
Justiça Eleitoral, e está sem 
partido há algum tempo, es-
tava no evento do PSDB e in-
clusive foi citado por colegas 
tucanos durante a passagem 
na sede do ninho tucano. 
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Paulo 
Corrêa, reforçou em público 
que convidou pessoalmente 
Jamilson para entrar no 
PSDB e que a expectativa de 
aceite era positiva.

Nos bastidores da política 
existem comentários de que 
Jamilson já decidiu se filiar ao 
PSDB pela simpatia ideológica 
da sigla. Ao jornal O Estado, o 
deputado afirmou apenas que 
“está conversando”. 

Divulgação

Yeltsin Jacques cravou seu 
nome no esporte brasileiro e 
de Mato Grosso do Sul em 
especial, sendo o primeiro sul-
-mato-grossense a conquistar 
uma medalha nas Paralimpí-
adas de Tóquio. Além disso, foi 
o responsável pela centésima 
medalha brasileira na história 
da competição.

O feito nos enche de or-
gulho, pois quando um sul-
-mato-grossense medalhista 
de ouro volta para casa, nosso 
coração bate ainda mais forte. 
No caso de Yeltsin, muito mais 
do que trazer o ouro no peito, 
trouxe carinho, respeito e gra-
tidão, expressas nas palavras 
com as quais se dirigiu a minha 
pessoa, às demais autoridades 
e população de nosso Estado.

Na verdade, além de trazer 
duas medalhas de ouro, Yeltsin 
trouxe um estímulo para tantos 
quantos estão imbuídos, há um 
ano e meio, na luta contra o 
coronavírus. “Mais do que eu 
agora com essas duas me-
dalhas, eu acho que a nossa 
saúde, em Mato Grosso do Sul, 
merece esses dois ouros”, disse 
ele, do alto de sua experiência.

Ao dedicar as medalhas à 
minha pessoa, sinto-me muito 
lisonjeado, porém, com o 
mesmo senso de justiça, pois 
ao longo desses meses, lu-
tamos juntos uma guerra e 
vencemos batalha por batalha, 
por tantas vidas que foram 
salvas e tantas que perdemos. 

O importante é que lutamos 
unidos por Mato Grosso do 
Sul: todos os profissionais da 
Secretaria de Estado de Saúde 
e as equipes dos 79 municípios 
de nosso Estado, comandados 
por prefeitos e prefeitas, secre-
tários e secretárias municipais 
de Saúde, vereadores e demais 
lideranças e autoridades sul-
-mato-grossenses.

De fato, segundo disse o 
medalhista, “hoje nosso Estado 
dá exemplo na vacinação, dá 
exemplo para o Brasil”. Essa 
é uma verdade que prova a 
nossa união em torno do ideal 
de preservar vidas, garantir 
mais saúde, o que, em suma, 
é o mesmo objetivo do esporte.

Não poderia deixar de fazer 
minhas, as palavras de Yeltsin: 
“Nós conquistamos dois dos 22 
ouros do Brasil. E Mato Grosso 

do Sul está conquistando a 
cada dia mais ouros por causa 
do povo sul-mato-grossense 
que tem procurado se vacinar, 
junto com o Estado, que busca 
fazer seu melhor, mantendo 
nosso trabalho e a qualidade 
de vida das pessoas”.

De fato, em nosso Estado, 
atingimos na tarde de quinta-
-feira (9) 93,16% de vacinados 
com a primeira dose, em re-
lação à população vacinável 
(1.704.519 doses aplicadas) e 
64,52% de pessoas totalmente 
imunizadas, ou seja, que re-
ceberam a segunda ou a dose 
única (1.108.215 com a D2 e 
234.889 com a DU). Também 
já temos 53,47% de jovens de 
12 a 17 anos, vacinados com a 
primeira dose.

Ainda segundo Yeltsin, as 
conquistas que obteve em Tó-
quio, aconteceram “graças à 
nossa saúde, que conseguiu 
nos manter e nos dar estru-
tura, nos dar a tranquilidade 
para estarmos trabalhando, 
todos vacinados. Eu já tomei as 
duas doses, Mato Grosso do Sul 
está vacinado, a gente está bus-
cando cada dia mais, um dia 
melhor, então somente temos 
a agradecer a esse ‘cara’, essa 
pessoa especial, pessoa fan-
tástica, que nos orgulhou”, em 
referência a este secretário 
estadual de Saúde.

Obrigado, Yeltsin. Fico orgu-
lhoso por receber essa menção 
de uma pessoa tão especial 
como você, que venceu muitas 
batalhas para ser recordista 
em Tóquio, e que nos incentiva 
a continuar trabalhando cada 
vez mais pela saúde de nossa 
gente, bem como estimulando 
as pessoas a acreditarem na 
ciência e a apostarem na va-
cina como forma mais eficaz 
de vencer a guerra em que nos 
encontramos. Seu exemplo nos 
ensina, dignifica, engrandece 
e nos oxigena para prosse-
guirmos na luta.

Assim, a oportunidade para 
pedir à população de meu Es-
tado: vamos continuar incenti-
vando os idosos, a buscarem a 
terceira dose (reforço) e às a 
completarem seu ciclo vacinal 
com a procura da D2, pois a 
vida de todos importa, sendo 
esse o maior patrimônio de 
Mato Grosso do Sul.

Divulgação

Médico, deputado federal licenciado 
e secretário estadual de Saúde

Geraldo Resende

O ouro que 
nos orgulha 
e ensina

Enquanto isso, deputado Jamilson Name prepara ingresso no ninho tucano

essa digitalização e ao mesmo 
tempo realizamos um tra-
balho de profissionalização 
das atividades administra-
tivas na Procuradoria-Geral 
e atender o cidadão”, disse 
o procurador-geral adjunto.  

A placa é uma forma de 
reconhecer o trabalho pres-
tado em todas as comarcas 
do Estado, tendo como con-
sequência contribuições ao 
país. Brittes exlicou que o 
MPMS vem desenvolvendo de 
forma pró-ativa a evolução 

da instituição de maneira 
geral. Ele cita que a sede em 
Campo Grande é a mais bem 
estruturada do Brasil, e que 
as sedes nos demais municí-
pios e promotorias seguem o 
mesmo exemplo, com amplo 
atendimento à população de 
cada comarca e em todos 
os setores, como: meio am-
biente, idoso, criança, patri-
mônio público, entre outros. 

O procurador-geral ad-
junto também declara que 
existe apoio a todos os co-

legas para que haja reconhe-
cimento e destaque em nível 
nacional. “Essa caminhada 
é em favor de um trabalho 
pró-ativo, de evolução do 
Brasil e apoio aos nossos 
colegas para se confirmarem 
a outros cargos em nível na-
cional, de forma que ocupem 
cargos de destaque em todo 
o Brasil. A gente participa 
da política institucional bra-
sileira contribuindo com o 
aprimoramento do Ministério 
Público.”(AC)

Procurador-geral adjunto 
Humberto Brittes recebe a 
placa de Rinaldo Reis Lima, 
corregedor nacional do MP

O procurador-geral ad-
junto de justiça Jurídico do 
Estado de Mato Grosso do Sul, 
Humberto de Matos Brittes, 
foi homenageado ontem (13) 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público durante 
vinda de representantes ao 
Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul. O Conselho 
encaminhou placa de home-
nagem e reconhecimento da 
Corregedoria Nacional do 
Ministério Público pelos ser-
viços prestados ao Estado e 
ao país.

“É uma forma de home-
nagear o trabalho feito na 
minha época e que está sendo 
continuado pelo Doutor Ale-
xandre Magno Lacerda. Apro-
veitando essa vinda da Corre-
gedoria Nacional, houve essa 
agradável surpresa com esse 
agraciamento pelos nossos 
serviços prestados na nossa 
gestão. Hoje, estou como ad-
junto, mas enquanto procu-
rador-geral implementamos 
muitos avanços dentro do 
MPMS. Desde agilidade, fa-
cilidade para o cidadão fazer 
os seus reclames e otimização 
dos serviços. Os processos fí-
sicos acabaram e foram todos 
digitalizados. Isso contribuiu 
com economia e com avanço 
tecnológico. Nós fomos os pri-
meiros do país a implementar 
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PSOL

O PSOL (Partido Socialista e Liberdade) elegeu Cris Du-
arte como presidente regional de Mato Grosso do Sul, após 
eleição no diretório estadual no fim de semana. Cris, que é 
presidente municipal de Campo Grande e concorreu à prefei-
tura ano passado, conseguiu oxigenar o comando do partido, 
depois de 15 anos. Ela se preparou para chapa de oposição 
ao ex-presidente Lucien Rezende e conseguiu derrotá-lo em 
votação apertada por 25 votos a 24. “Havia a necessidade 
de romper com a hegemonia da atual direção do PSOL-MS 
que controla o partido há mais de uma década, assim como 
de romper com as posturas autoritárias, contraditórias e 
contrárias às nossas pautas e lutas e que têm impedido o 
avanço do partido.”

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Procurador-geral adjunto de justiça, Humberto 
Brittes é homenageado pelo Conselho Nacional

PSDB “sente falta” de figuras 
como Felipe Orro e Rose Modesto

A sede do PSDB em 
Campo Grande esteve 
lotada no último sábado 
para receber Eduardo leite

Divulgação
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Divulgação

Andrea Cruz

O PSDB sentiu falta de fi-
guras como o deputado es-
tadual Felipe Orro e a de-
putada federal Rose Modesto 
no evento de apresentação do 
governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, nas pré-
vias para escolha de candidato 
à Presidência da República, 
ocorrido no fim de semana. 
Porém o deputado estadual 
Jamilson Name, que está sem 
partido esteve na festa tucana, 
se prepara para migrar à sigla.

Leite é um dos quatro can-
didatos na disputa interna 
do partido e é o segundo 
a vir a Campo Grande. O 
PSDB realizou um grande 
encontro entre Leite e os 
tucanos de diversos muni-
cípios que vieram à Capital. 
Compareceram, por exemplo, 
os prefeitos de Ponta Porã: 
Hélio Peluffo; Bataguassu: 
Germino Roz; e Maracaju: 
José Marcos Calderan, além 
de vereadores, os deputados 
Rinaldo Modesto e Beto Pe-
reira, que é secretário da 
executiva regional. 

Praticamente de malas 
prontas, a deputada Rose 
Modesto afirmou que cumpre 
agenda no interior montada 
há seis meses. Segundo ela, a 
sua missão é prestar contas 
do mandato nos 79 municí-
pios de Mato Grosso do Sul, 
e por trabalhar a semana 
toda em Brasília tem de apro-
veitar os fins de semana para 
visitar as cidades, encontrar 
a base eleitoral para prestar 
contas e visitar a família. A 
parlamentar não participou 
de nenhuma agenda relacio-
nada às prévias do PSDB em 
Campo Grande e não com-
pareceu nas reuniões com 
os governadores João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS).

“É apenas uma questão de 
agenda e compromissos que 
eu já tinha firmado antes. Essa 
agenda termina agora no fim 
de setembro com o compare-
cimento nos 79 municípios. 
Até agora visitei 70 cidades e 
venho ouvindo as solicitações 
e as sugestões para o man-
dato. Existe um esforço muito 
grande para trazer emendas 
aos municípios e eu tenho de 

cumprir essa missão”, disse 
ela durante entrevista ao pro-
grama “Papo Reto”, do Top-
MídiaNews. Rose destaca que 
tem preferência pelo candi-
dato Eduardo Leite para ser 
presidenciável. 

Questionada sobre se as 
viagens são de cunho político 
e atreladas ao Podemos [par-
tido que já a convidou para se 
filiar e ser candidata a gover-
nadora em 2022], ela nega. 
A parlamentar afirma que é 
amiga pessoal do presidente 
regional, Sergio Murilo, há 
20 anos, e que tem apoio dos 
35 vereadores eleitos pelo 
Podemos, e que isso gera 
uma relação amistosa. No 
entanto, ela reforça que não 
é o momento para discutir 
sobre mudança de partido, e 
eleições 2022. 

O deputado estadual Fe-
lipe Orro também tende a 
sair do ninho tucano. Ele, que 
tinha costume de comparecer 
em agendas oficiais do par-
tido, agora anda um pouco 
“sumido” e quase não é visto 
nessas atividades. Orro deve 
se filiar ao PSD, partido pelo 

qual a esposa Viviane Orro 
concorreu à Prefeitura de 
Aquidauana em 2020. 

Questionado sobre se es-
tava em outra agenda na 
ocasião, Orro não respondeu 
até o fechamento do texto. 

Vai se filiar
O deputado estadual Ja-

milson Name, que era do 
PDT e conseguiu desfiliação 
partidária por justa causa na 
Justiça Eleitoral, e está sem 
partido há algum tempo, es-
tava no evento do PSDB e in-
clusive foi citado por colegas 
tucanos durante a passagem 
na sede do ninho tucano. 
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Paulo 
Corrêa, reforçou em público 
que convidou pessoalmente 
Jamilson para entrar no 
PSDB e que a expectativa de 
aceite era positiva.

Nos bastidores da política 
existem comentários de que 
Jamilson já decidiu se filiar ao 
PSDB pela simpatia ideológica 
da sigla. Ao jornal O Estado, o 
deputado afirmou apenas que 
“está conversando”. 

Divulgação

Yeltsin Jacques cravou seu 
nome no esporte brasileiro e 
de Mato Grosso do Sul em 
especial, sendo o primeiro sul-
-mato-grossense a conquistar 
uma medalha nas Paralimpí-
adas de Tóquio. Além disso, foi 
o responsável pela centésima 
medalha brasileira na história 
da competição.

O feito nos enche de or-
gulho, pois quando um sul-
-mato-grossense medalhista 
de ouro volta para casa, nosso 
coração bate ainda mais forte. 
No caso de Yeltsin, muito mais 
do que trazer o ouro no peito, 
trouxe carinho, respeito e gra-
tidão, expressas nas palavras 
com as quais se dirigiu a minha 
pessoa, às demais autoridades 
e população de nosso Estado.

Na verdade, além de trazer 
duas medalhas de ouro, Yeltsin 
trouxe um estímulo para tantos 
quantos estão imbuídos, há um 
ano e meio, na luta contra o 
coronavírus. “Mais do que eu 
agora com essas duas me-
dalhas, eu acho que a nossa 
saúde, em Mato Grosso do Sul, 
merece esses dois ouros”, disse 
ele, do alto de sua experiência.

Ao dedicar as medalhas à 
minha pessoa, sinto-me muito 
lisonjeado, porém, com o 
mesmo senso de justiça, pois 
ao longo desses meses, lu-
tamos juntos uma guerra e 
vencemos batalha por batalha, 
por tantas vidas que foram 
salvas e tantas que perdemos. 

O importante é que lutamos 
unidos por Mato Grosso do 
Sul: todos os profissionais da 
Secretaria de Estado de Saúde 
e as equipes dos 79 municípios 
de nosso Estado, comandados 
por prefeitos e prefeitas, secre-
tários e secretárias municipais 
de Saúde, vereadores e demais 
lideranças e autoridades sul-
-mato-grossenses.

De fato, segundo disse o 
medalhista, “hoje nosso Estado 
dá exemplo na vacinação, dá 
exemplo para o Brasil”. Essa 
é uma verdade que prova a 
nossa união em torno do ideal 
de preservar vidas, garantir 
mais saúde, o que, em suma, 
é o mesmo objetivo do esporte.

Não poderia deixar de fazer 
minhas, as palavras de Yeltsin: 
“Nós conquistamos dois dos 22 
ouros do Brasil. E Mato Grosso 

do Sul está conquistando a 
cada dia mais ouros por causa 
do povo sul-mato-grossense 
que tem procurado se vacinar, 
junto com o Estado, que busca 
fazer seu melhor, mantendo 
nosso trabalho e a qualidade 
de vida das pessoas”.

De fato, em nosso Estado, 
atingimos na tarde de quinta-
-feira (9) 93,16% de vacinados 
com a primeira dose, em re-
lação à população vacinável 
(1.704.519 doses aplicadas) e 
64,52% de pessoas totalmente 
imunizadas, ou seja, que re-
ceberam a segunda ou a dose 
única (1.108.215 com a D2 e 
234.889 com a DU). Também 
já temos 53,47% de jovens de 
12 a 17 anos, vacinados com a 
primeira dose.

Ainda segundo Yeltsin, as 
conquistas que obteve em Tó-
quio, aconteceram “graças à 
nossa saúde, que conseguiu 
nos manter e nos dar estru-
tura, nos dar a tranquilidade 
para estarmos trabalhando, 
todos vacinados. Eu já tomei as 
duas doses, Mato Grosso do Sul 
está vacinado, a gente está bus-
cando cada dia mais, um dia 
melhor, então somente temos 
a agradecer a esse ‘cara’, essa 
pessoa especial, pessoa fan-
tástica, que nos orgulhou”, em 
referência a este secretário 
estadual de Saúde.

Obrigado, Yeltsin. Fico orgu-
lhoso por receber essa menção 
de uma pessoa tão especial 
como você, que venceu muitas 
batalhas para ser recordista 
em Tóquio, e que nos incentiva 
a continuar trabalhando cada 
vez mais pela saúde de nossa 
gente, bem como estimulando 
as pessoas a acreditarem na 
ciência e a apostarem na va-
cina como forma mais eficaz 
de vencer a guerra em que nos 
encontramos. Seu exemplo nos 
ensina, dignifica, engrandece 
e nos oxigena para prosse-
guirmos na luta.

Assim, a oportunidade para 
pedir à população de meu Es-
tado: vamos continuar incenti-
vando os idosos, a buscarem a 
terceira dose (reforço) e às a 
completarem seu ciclo vacinal 
com a procura da D2, pois a 
vida de todos importa, sendo 
esse o maior patrimônio de 
Mato Grosso do Sul.

Divulgação

Médico, deputado federal licenciado 
e secretário estadual de Saúde

Geraldo Resende

O ouro que 
nos orgulha 
e ensina

Enquanto isso, deputado Jamilson Name prepara ingresso no ninho tucano

essa digitalização e ao mesmo 
tempo realizamos um tra-
balho de profissionalização 
das atividades administra-
tivas na Procuradoria-Geral 
e atender o cidadão”, disse 
o procurador-geral adjunto.  

A placa é uma forma de 
reconhecer o trabalho pres-
tado em todas as comarcas 
do Estado, tendo como con-
sequência contribuições ao 
país. Brittes exlicou que o 
MPMS vem desenvolvendo de 
forma pró-ativa a evolução 

da instituição de maneira 
geral. Ele cita que a sede em 
Campo Grande é a mais bem 
estruturada do Brasil, e que 
as sedes nos demais municí-
pios e promotorias seguem o 
mesmo exemplo, com amplo 
atendimento à população de 
cada comarca e em todos 
os setores, como: meio am-
biente, idoso, criança, patri-
mônio público, entre outros. 

O procurador-geral ad-
junto também declara que 
existe apoio a todos os co-

legas para que haja reconhe-
cimento e destaque em nível 
nacional. “Essa caminhada 
é em favor de um trabalho 
pró-ativo, de evolução do 
Brasil e apoio aos nossos 
colegas para se confirmarem 
a outros cargos em nível na-
cional, de forma que ocupem 
cargos de destaque em todo 
o Brasil. A gente participa 
da política institucional bra-
sileira contribuindo com o 
aprimoramento do Ministério 
Público.”(AC)

Procurador-geral adjunto 
Humberto Brittes recebe a 
placa de Rinaldo Reis Lima, 
corregedor nacional do MP

O procurador-geral ad-
junto de justiça Jurídico do 
Estado de Mato Grosso do Sul, 
Humberto de Matos Brittes, 
foi homenageado ontem (13) 
pelo Conselho Nacional do 
Ministério Público durante 
vinda de representantes ao 
Ministério Público de Mato 
Grosso do Sul. O Conselho 
encaminhou placa de home-
nagem e reconhecimento da 
Corregedoria Nacional do 
Ministério Público pelos ser-
viços prestados ao Estado e 
ao país.

“É uma forma de home-
nagear o trabalho feito na 
minha época e que está sendo 
continuado pelo Doutor Ale-
xandre Magno Lacerda. Apro-
veitando essa vinda da Corre-
gedoria Nacional, houve essa 
agradável surpresa com esse 
agraciamento pelos nossos 
serviços prestados na nossa 
gestão. Hoje, estou como ad-
junto, mas enquanto procu-
rador-geral implementamos 
muitos avanços dentro do 
MPMS. Desde agilidade, fa-
cilidade para o cidadão fazer 
os seus reclames e otimização 
dos serviços. Os processos fí-
sicos acabaram e foram todos 
digitalizados. Isso contribuiu 
com economia e com avanço 
tecnológico. Nós fomos os pri-
meiros do país a implementar 
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Medida provisória

Justiça determina 
condução coercitiva 
para advogado depor

PT está na rua há meses contra Bolsonaro, diz Gleisi Hoffmann

Aras pede para STF suspender 
MP das fake news de Bolsonaro

Augusto Aras é o 
procurador-geral 
da República

O empresário 
Marcos Tolentino em 
audiência pública no 
Senado, em 2014

Roque de Sá/Agência Senado

Edilson Rodrigues/Agência Senado

Folhapress

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, pediu 
ao STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) a suspensão da medida 
provisória que limita a remoção 
de conteúdos das redes sociais.

Em aceno à militância di-
gital que o apoia, o presidente 
Jair Bolsonaro assinou a MP 
na véspera do 7 de setembro, 
marcado por manifestações de 
raiz golpista.

O texto editado pelo Palácio 
do Planalto impede que as 
redes sociais decidam sobre a 
exclusão de contas ou perfis 
apenas com base nas próprias 
políticas de uso.

“A alteração legal repentina 
do Marco Civil da Internet”, 
disse Aras, “com prazo exíguo 
para adaptação, e previsão de 
imediata responsabilização pelo 
descumprimento de seus termos 
geram insegurança jurídica 
para as empresas e provedores 
envolvidos, mormente em ma-
téria com tanta evidência para o 
convívio social nos dias atuais”.

A manifestação da Procura-
doria foi enviada ontem (13) à 
ministra Rosa Weber, relatora 
no Supremo de ações de par-
tidos políticos que contestam a 
medida provisória.

Aras afirmou que, enquanto 
não são debatidas pelo Legisla-
tivo as inovações promovidas 
pela MP de Bolsonaro, “parece 
justificável” que sejam mantidas 
as disposições que possibilitam 
a moderação dos provedores do 
modo como estabelecido na Lei 
do Marco Civil da Internet.

“É incontroverso que a con-
traposição de ideias, natural, 
saudável e mesmo desejável em 
ambiente democrático não abre 
espaço para condutas de divul-

A Justiça Federal de Bra-
sília determinou ontem (13) a 
intimação judicial do advogado 
Marcos Tolentino para que 
compareça ao seu depoimento 
na CPI da COVID. A decisão 
judicial também já autoriza a 
condução coercitiva do advo-
gado, caso ele não compareça 
para a oitiva, marcada para 
esta terça-feira (14).

O depoente então poderá 
estar sujeito ainda a multa, a 
pagar as custas da diligência de 
sua condução coercitiva, além 
de poder ser responsabilizado 
pelo crime de desobediência.

Além das medidas autori-
zadas pelo juiz Francisco Co-
devila, da 15ª Vara, a CPI havia 
requisitado na ação judicial a 

busca e apreensão do passa-
porte, expedição de ordem para 
impedir a saída do país e a proi-
bição de ausência da comarca 
em que reside. No entanto, os 
demais pedidos foram negados.

O juiz considerou as demais 
medidas “desproporcionais”, 
uma vez que não se trata de 
pessoa na condição de investi-
gado ou acusado.

Em sua decisão, o magis-
trado ainda lembrou que Tolen-
tino detém um habeas corpus 
que permite que fique em si-
lêncio durante seu depoimento, 
para evitar produzir provas 
contra si e mesmo assim não 
compareceu, de forma “eva-
siva” e “não justificada”.

“Nesse caso, se regularmente 

Mônica Bergamo/Folhapress

A presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann, afirma que o par-
tido está nas ruas contra Jair 
Bolsonaro há vários meses e 
não precisa ser convencido a 
participar de atos que pedem a 
saída do mandatário do cargo.

Na quarta (15), por 
exemplo, ela participará de 

uma reunião com represen-
tantes de mais nove legendas 
para organizar atos contra o 
presidente que devem ocorrer 
no começo de outubro.

A discussão sobre o papel 
do PT nas manifestações foi 
provocada pelo fato de o par-
tido não ter estimulado sua 
militância para comparecer 
ao ato do domingo (12) contra 

o presidente, que foi liderado 
pelo MBL e pelo Vem Pra Rua.

Na primeira chamada, os 
movimentos, que são de direita, 
defenderam a bandeira “nem 
Lula nem Bolsonaro”. Na última 
hora, a referência ao petista foi 
subtraída. Mas o recuo não foi 
suficiente para que o PT ade-
risse à manifestação.

Depois do ato, alguns lí-

deres de centro-esquerda afir-
maram que fariam uma inves-
tida para atrair o PT para os 
próximos protestos, segundo 
informação da coluna Painel, 
da “Folha de S.Paulo”.

Gleisi Hoffmann afirma 
que o partido, além de já estar 
ajudando a organizar a pró-
xima manifestação, sempre 
esteve mobilizado.

intimada, a testemunha deixa 
de comparecer sem motivo jus-
tificado, poderá ser requisitada 
à autoridade policial a apresen-
tação da testemunha ou sua 
condução por oficial de justiça, 
com o auxílio da força pública”, 
escreveu o juiz.

Membros da CPI consideram 
estar comprovado que ele é o 
sócio oculto do FIB Bank, em-
presa que deu a garantia para o 
negócio envolvendo a compra da 
vacina indiana Covaxin.

Após um surgimento de uma 
série de indícios de irregula-

ridades, o contrato que era 
intermediado pela brasileira 
Precisa Medicamentos acabou 
cancelado.

Depoimentos prestados à 
comissão evidenciaram que 
Marcos Tolentino é procurador 
de uma das empresas que são 
acionistas do FIB Bank.

Tolentino deveria prestar de-
poimento na semana anterior 
ao feriado do Dia da Indepen-
dência. No entanto, acabou in-
ternado no dia anterior no Hos-
pital Sírio-Libanês, após sentir 
um formigamento. (Folhapress)

gação de fake news, de discurso 
de ódio ou de ataques às insti-
tuições e ao próprio regime”, 
afirmou o procurador-geral.

Para o chefe do Ministério 
Público Federal, prestigia-se, 
assim, “a segurança jurídica, a 
fim de não se causar inadvertida 
perturbação nesse ambiente de 
intensa interação social”.

O texto da medida provisória 
contestada altera o Marco Civil 
da Internet para prever, entre 
outros pontos, a exigência de 
“justa causa e de motivação” 
para excluir conteúdos, além 
de cancelar ou suspender as 
funcionalidades das contas ou 
perfis mantidos nas redes so-
ciais, segundo nota da Secre-
taria-Geral da Presidência.

“A medida busca estabelecer 
balizas para que só provedores 
de redes sociais de amplo al-
cance, com mais de 10 milhões 
de usuários no Brasil, possam 
realizar a moderação do con-
teúdo de suas redes sociais de 
modo que não implique inde-
vido cerceamento de direitos 
e garantias fundamentais dos 

cidadãos brasileiros”, afirmou 
um comunicado do governo 
sobre a MP.

De acordo com a medida pro-
visória, os provedores de redes 
sociais terão prazo de 30 dias 
para adequar as suas políticas 
e termos de uso ao que manda 
a MP. A medida vale por 60 dias, 
prorrogável uma vez por igual 
período, e perde os efeitos se 
não for aprovada no Congresso.

A MP elenca alguns casos 
que podem ser considerados 
justa causa para limitar ou até 
excluir uma conta, como para 
cumprir decisão da Justiça, se 
o usuário está inadimplente ou 
se a conta assumir ou simular 
identidade de terceiros para 
enganar o público.

Também há uma lista de 
casos para justificar a exclusão 
de conteúdos, como divulgação 
de nudez, pratica ou incitação 
de crimes e apoio ou incitação 
de atos de ameaça ou violência, 
inclusive por discriminação ou 
preconceito.

Ainda é uma das razões 
para limitar conteúdos a “prá-

tica, apoio, promoção ou inci-
tação de atos contra a segu-
rança pública, defesa nacional 
ou segurança do Estado”.

Pelo menos desde abril o 
governo discute formas de en-
gessar a atuação de empresas 
como YouTube, Twitter, Face-
book e Instagram. A Secre-
taria de Cultura, comandada 
pelo ator Mario Frias, membro 
da chamada ala ideológica do 
governo, encabeçou a elabo-
ração do texto.

Publicações de Bolsonaro e 
de seus apoiadores foram exclu-
ídas das redes sociais durante 
a pandemia da COVID-19 por 
desinformar sobre a doença. 
Em abril deste ano, o Twitter 
colocou um aviso de publicação 
“enganosa” em crítica do depu-
tado Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP), filho do presidente, ao iso-
lamento social.

Bolsonaro ainda tem criti-
cado ações do STF e do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral) 
contra páginas bolsonaristas 
investigadas por disseminar 
fake news.

Texto impede que redes sociais decidam sobre exclusão de contas ou perfis

Jaques Wagner (PT-BA),  senador, sobre ACM Neto ter dito ao Painel que 
o DEM não está debatendo o impeachment de Bolsonaro

A enquadrada de Onyx o fez dizer que 
não discute o impeachment do governo, 
onde estão com emendas e cargos

RSVP
Lideranças dos partidos de centro-esquerda que aderiram 

aos atos contra Jair Bolsonaro convocados pelo MBL planejam 
investida para atrair o PT e evitar o fracasso de público de 
domingo (12) nas próximas manifestações. A leitura é que não 
há como manter a pauta do impeachment e atrair a população 
sem os petistas e a órbita do partido. Carlos Lupi, presidente 
do PDT, disse que há reunião prevista para a quarta (15) com 
cerca de 10 partidos e o tema é união contra o governo.

Prioridades
 “A gente tem de ter capacidade de superar nossas 

diferenças e olhar em primeiro lugar o Brasil e deixar para o 
segundo o plano projetos políticos eleitorais”, diz Lupi. Para ele, 
para um primeiro ato a quantidade de pessoas não foi ruim.

Se achando
Roberto Freire, do Cidadania, diz que o partido participará 

das reuniões em busca de unidade, mas culpa o PT pela decisão 
de não aderir. Na visão dele, os petistas estarão nos próximos 
atos, previstos para outubro, “até por soberba” de mostrar que 
conseguem atrair mais gente.

No cravo 
O PT adotou atitude dúbia em relação aos atos desse 

domingo (12). Na véspera, seu diretório nacional divulgou 
nota em que “saúda todas as manifestações Fora Bolsonaro”, 
embora reafirmando que não tenha participado da organização.

... e na ferradura
Em compensação, não perdeu a oportunidade de alfinetar 

o pequeno público do ato. No fim da tarde de domingo, 
divulgou vídeo em que o ex-prefeito Fernando Haddad aparece 
em diversas manifestações de esquerda, todas bem mais 
numerosas.

É ele 
 O PSOL aprovou nesse domingo (12) o nome de Guilherme 

Boulos como pré-candidato ao governo de São Paulo em 2022. 
Um dos entraves para o PSOL é o PT, que ensaia a candidatura 
de Fernando Haddad. “A tarefa agora é construir uma unidade 
com todas as forças do nosso campo”, afirma Boulos.

Brother
Donald Trump elogiou Jair Bolsonaro no domingo (12) após 

o confronto entre o boxeador americano Evander Holyfield e o 
lutador de MMA brasileiro Vitor Belfort.

Luv u 
 “Eu adoro o presidente do Brasil, devo dizer. Ele e seu filho 

[Eduardo Bolsonaro] são pessoas ótimas”, afirmou durante 
seus comentários na transmissão. O evento foi realizado na 
Flórida (EUA).

Parou 
O relatório final do inquérito em que a Polícia Federal 

indiciou o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e 
associação criminosa aguarda há três meses manifestação da 
Procuradoria-Geral da República.

E aí? 
 Cabe a Augusto Aras oferecer denúncia, arquivar ou pedir 

novas diligências. Segundo o site do Supremo Tribunal Federal, 
o caso está à disposição da PGR desde 8 de junho.

Obras
A PF afirma ter encontrado indícios de que Bezerra e 

um de seus filhos receberam R$ 10,4 milhões em propina de 
empreiteiras. A PGR não respondeu ao Painel se há expectativa 
de uma manifestação no caso.

Postura 
O senador Reguffe (Podemos-DF) cobrou uma posição mais 

dura em relação ao governo de Jair Bolsonaro no grupo do 
partido no WhatsApp. As bancadas no Congresso e a presidente 
nacional, Renata Abreu, descartaram aderir ao impeachment 
do presidente e colocaram o Podemos como legenda 
independente.

Conta 
“O partido precisa ter posição. E a posição deveria ser de 

oposição ao governo Bolsonaro”, disse Reguffe.

Aqui não
A interferência de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na 

nomeação do corregedor da Receita Federal tem encontrado 
resistência entre auditores. Kleber Cabral, presidente do 
Sindicato Nacional dos Auditores da Receita, disse que o setor é 
sensível e não pode ter ingerência política.

Bravo 
“A corregedoria, uma das mais sensíveis áreas do órgão, não 

pode ser ocupada por indicação política para que não haja caça 
às bruxas nem proteção aos amigos”, disse.
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Decisão é 
referente a 
pedido feito pelo 
hospital para 
revisão de verbas 
por atendimentos 
públicos

Justiça define que União, Estado e prefeitura 
repassem R$ 275 milhões para Santa Casa

Com passagens a partir de R$ 400, MS terá voo 
ligando Bonito ao principal aeroporto do país 

Governo descarta exigir 
passaporte de vacinação

A gente espera que 
haja um bom-senso dos 
poderes públicos em não 
arrastar essa questão por 
muito mais tempo
Esacheu Nascimento, presidente da ABCG até 2020

Valentin Manieri

Nilson Figueiredo

Rafael Ribeiro

O juiz Pedro Pereira dos 
Santos, da 4ª Vara Federal 
da Capital, obrigou a União, 
o governo do Estado e a Pre-
feitura de Campo Grande a 
cobrirem um déficit superior 
a R$ 275 milhões da Santa 
Casa entre outubro de 2011 e 
maio de 2018.

A decisão, cujo valor não 
inclui a correção dos juros, 
define que os poderes públicos 
também banquem o rombo di-
ário do maior hospital público 
de Mato Grosso do Sul.

A aplicação do prazo pres-
cricional (período de alcance 
da lei sobre uma determi-
nada causa) de cinco anos, 
a contar do início da trami-
tação do processo, impediu 
que o pedido da Santa Casa 
alcançasse um período maior, 
como o início da intervenção 
na unidade, em 2005.

A sentença da Justiça 
Federal aponta que o obje-
tivo é “tentar dar fim a um 
impasse jurídico bem ante-
rior a 2016, quando a ABCG 
(Associação Beneficente de 
Campo Grande) – responsável 
pela gestão da Santa Casa 
– recorreu à Justiça para 
tentar cobrir despesas impa-
gáveis e que, recentemente, 
culminaram em ameaças de 
paralisação de funcionários, 
incluindo enfermeiros e mé-
dicos, e atrasos no paga-
mento de fornecedores”.

Presidente da ABCG entre 
2015 e 2020, Esacheu Nasci-
mento disse que, com a cor-
reção financeira, o montante 
a ser recebido pela Santa 

Por hora, a exigência de 
vacinação contra a COVID-19 
para acesso a atividades e 
serviços está descartada em 
Mato Grosso do Sul. A opção 
foi apresentada como forma 
de estimular quem ainda não 
se vacinou a procurar pela 
única proteção comprovada-
mente eficiente contra a do-
ença, no entanto o governador 
Reinaldo Azambuja diz que 
não tomará decisões isoladas 
e continuará a investir na 
busca ativa para aumentar o 
percentual de imunizados. 

“Vamos fazer a busca ativa 
por aqueles que não se vaci-
naram porque isso tem uma 
lógica de ser. Hoje, 80% dos 
óbitos por COVID em MS são 
de pessoas que não tomaram 
nenhuma dose da vacina. Então, 
é mostrar para essas pessoas 
que não tomaram que vacina 
preserva vidas”, pontua o gover-
nador Reinaldo Azambuja. Se-
gundo ele, o governo discutirá 
o assunto com os 79 prefeitos 
para que, juntos, tracem estra-
tégias para convencer sobre a 
importância da proteção. “Não 
tomaremos nenhuma decisão 
isolada. Estamos muito bem na 

aplicação da primeira, segunda 
e terceira doses e, agora, cabe a 
nós buscarmos aqueles que  não 
se protegeram”, explica. 

Com processo de aplicação 
das doses avançado e perto de 
atingir a imunidade coletiva, 
Azambuja afirma que as fle-
xibilizações continuarão a ter 
como base o bandeiramento do 
Prosseguir (Programa de Saúde 
e Segurança da Economia). 

“Já tivemos várias flexibiliza-
ções e o Prosseguir continuará 
a ser nosso norte. Desde o início 
seguimos a ciência e não tenho 
dúvida  de que com imunidade 
de rebanho e a ampliação da 
vacinação, vamos reduzir o nú-
mero de infectados e mortes.” 

Nessa segunda-feira (13), 
lote com 87.750 doses de vacina 
da Pfizer desembarcaram em 
Campo Grande. Os imunizantes 
serão distribuídos aos municí-
pios na manhã desta terça-feira. 

Segundo levantamento da 
SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), até agora o Estado 
recebeu 3.455.790 vacinas, 
do total, 3.051.480 já foram 
aplicadas, restando mais de 
400 mil na geladeira dos mu-
nicípios. (CN)

Clayton Neves 

A partir de dezembro Mato 
Grosso do Sul terá voo ligando 
a cidade de Bonito, principal 
destino turístico do Estado, 
ao aeroporto de Congonhas, o 
maior do país. As passagens 
vão custar R$ 400 e podem 
ultrapassar R$ 1.000, a de-
pender do período de compra, 
e, com a novidade, a Prefeitura 
de Bonito pretende aumentar 
para 5 mil pessoas por mês 
a circulação de turistas na 
cidade, que hoje gira em torno 
de 1.200 visitantes.

“Vai alavancar nosso eco-
turismo, que é nossa principal 
fonte de recursos. Com isso, 
nossa economia será movimen-
tada e Bonito só tem a ganhar”, 
comentou o prefeito da cidade, 
Josmail Rodrigues.  

O voo, da Gol Linhas Aéreas, 
terá capacidade para 138 pas-
sageiros e vai funcionar para 
atender o horário de funciona-
mento das pousadas da região. 
A decolagem em São Paulo está 
prevista para acontecer toda 
quinta-feira às 12h40, com ater-
rissagem em Bonito às 13h40. 

Casa passa de R$ 500 mi-
lhões, “dinheiro mais do que 
suficiente para quitar todas 
as pendências da unidade e 
ainda sobra para o capital de 
giro”, afirmou, ao O Estado.

A princípio, os poderes 
públicos devem começar já 
neste mês a repassar valores 
superiores a R$ 4,8 milhões, 
além do repasse mensal de-
vido com base nas apurações 
do SUS (Sistema Público de 
Saúde). Em contrapartida, a 
decisão, divulgada ontem (13) 
no Diário Oficial da Justiça 
Federal, proíbe o hospital de 
auferir lucro com os valores.

“Esses valores são resul-
tados de uma perícia que 
durou até quatro meses nas 
contas da Santa Casa, es-
tando dentro do hospital. 
Todos os detalhes foram ve-
rificados. Não é teoria, não 
é boato, não é achismo. É 
fato. A gente sente pela sen-
tença que o juiz sentiu o 
mesmo que nós apontamos 
quando eu assumi, que só 
65% dos serviços prestados 
pelos hospitais beneficentes 

eram reembolsados”, disse 
Nascimento.

A Santa Casa pediu a 
revisão do contrato com o 
SUS, calçada no título de 
entidade filantrópica e que, 
desde 2004, opera no regime 

de contratualização (que, no 
lugar de reajustar valores 
pagos, injeta valores de forma 
“aleatória” para cobrir neces-
sidades específicas, narra no 
processo).

De acordo com Nas-

Com revisão de valores, 
Santa Casa deve 
garantir recursos para 
colocar finanças em dia

cimento, o pedido judicial 
atual é de 2017. “A gente 
espera que haja um bom-
-senso dos poderes públicos 
em não arrastar ainda mais 
essa questão”, disse.

Conforme o hospital, pelo 
menos 60% de sua capacidade 
instalada deve ser direcio-
nada a pacientes do sistema 
público de saúde. Ao mesmo 
tempo, a contratualização 
seria uma “coação”, impe-
dindo negociações. Alegando 
urgência no caso, a ABCG 
alertou que a qualidade de 
seus serviços corria risco, 
pleiteando o bloqueio de va-
lores referentes à defasagem 
média mensal da Santa Casa 
– e, ao fim, quitarem as par-
celas vencidas e vincendas 
no valor da diferença entre o 
devido e o efetivamente pago.

“O Ministério da Saúde já 
admitiu que deixou de enviar 
para a gente entre 2015 e 
junho deste ano mais de R$ 
520 milhões. A pasta tem um 
orçamento de R$ 130 bilhões. 
Só metade disso é gasto, de 
fato. Por isso eles precisam 

olhar com carinho para os 
70% de hospitais particulares 
que atendem o SUS”, disse o 
ex-presidente da Santa Casa.

União, Estado e prefeitura 
se manifestaram inicialmente 
no processo. Entre as alega-
ções para negar o pedido, 
estava tanto a de que apenas 
o Conselho Nacional de Saúde 
poderia corrigir a Tabela SUS 
(referência de pagamentos na 
rede pública), proibição de 
abertura de despesas acima 
dos orçamentos por período 
e até omissão do governo 
federal no caso.

Outro ponto, levantado 
pela defesa da gestão de 
Reinaldo Azambuja (PSDB), 
e logo encampado no anda-
mento do processo, foi de que 
a Santa Casa atende também 
pacientes conveniados e 
particulares, o que tornaria 
necessário demonstrar “a 
origem da precária situação 
financeira sustentada na ini-
cial” para justificar a neces-
sidade de mais verba pública.

Este foi um dos pontos mais 
atacados pelo magistrado em 
sua decisão que, retornando 
ao passado, lembrou que o 
hospital esteve sob gerência 
de uma Junta Interventora 
dos três entes entre 2005 e 
2013 e, nesse período, não 
foi providenciada a separação 
entre as receitas do SUS e da 
área particular, o que põe em 
xeque o argumento de que a 
segregação financeira é es-
sencial. “Daí, se deveras tal 
procedimento fosse passível 
de alguma crítica, sem dúvida 
teria sido modificado naquele 
período, o que não veio a 
ocorrer”, anotou o juiz.

Procurados, o Ministério da 
Saúde, de responsabilidade da 
gestão Jair Bolsonaro (sem 
partido), não respondeu à re-
portagem. A Secretaria de Es-
tado da Saúde disse, por meio 
de nota, que “realizou todos os 
pagamentos contratualizados 
e irá recorrer da decisão”. A 
gestão municipal de Marqui-
nhos Trad (PSD) disse, por 
meio de nota, que não havia 
sido notificada até o momento. 
A Santa Casa alegou que não 
vai se pronunciar.

Governador Reinaldo 
Azambuja comemorou a 
ampliação de voos com 
a nova parceria

palmente ao ICMS estadual, 
que é um tributo que não 
existe na aviação de outros 
países”, afirma.

Segundo ele, com a re-
dução da tarifa, da qual o 
Estado abriu mão, será pos-
sível à empresa abrir novas 
rotas aéreas em Mato Grosso 
do Sul para que, assim, o 
governo possa investir no 
turismo local. 

Além da atividade aérea, 
Bonito vai receber mais de 
R$ 300 milhões em investi-
mentos de obras de infraes-
trutura. “Teremos Corpo de 
Bombeiros, grandes eixos ro-
doviários, infraestrutura ur-
bana, minianel, acesso rodo-
viário de Bonito a Anastácio, 
pelo 21, e pavimentação da 
Estrada do Turismo, que 
liga a cidade até a Ilha do 
Padre e outros passeios, 
além da reconstrução da 
estrada de Guia Lopes até 
Bonito. São mais de R$ 300 
milhões só naquela região. 
Vamos criar essas novas 
estruturas para dar mais 
conforto e segurança”, res-
saltou o governador.

A saída do novo destino acon-
tecerá às 14h20, com pouso na 
capital paulista às 17h10, nos 
horários locais. 

Para que a parceria com a 
Gol pudesse acontecer, o go-
verno do Estado abriu mão de 
parte do ICMS cobrado sobre o 
querosene que abastece as ae-
ronaves. Medida que faz parte 
do Programa Decola MS, lan-
çado em 2017 para reduzir a 
cobrança do imposto sobre a 
aviação a fim de  facilitar a aber-
tura de novos voos comerciais 
em Mato Grosso do Sul.

“Temos esse programa que 
potencializa a abertura de novos 
voos para vários destinos. Com 
ele, abrimos mão de tributo para 
gerar movimentação econômica, 
com hotéis, passeios, bares e 
restaurantes cheios”, destacou o 
governador Reinaldo Azambuja.

De acordo com o presidente 
da Gol, Paulo Kakinoff, o maior 
custo que o Brasil tem na 
aviação é o de querosene, que 
aqui chega a ser 30% mais caro  
do que a média da Europa e 
dos Estados Unidos. “Essa ele-
vação de custo se deve, princi-
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Avião militar

Acidente aconteceu por falha mecânica enquanto o 
piloto realizava um voo de treinamento na Capital

Onda de calor pode provocar 
aumento dos casos de dengue 
em todo Mato Grosso do Sul

Após queda, militares montam 
acampamento para garantir segurança  

Nilson FIgueiredo
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Neste mês vence o 
licenciamento das 
placas com final 9 

Subsecretaria 
oferece qualificação 
profissional

Prefeitura realiza 
nova feira de adoção 
de cães e gatos 

Motoristas precisam 
ficar atentos a
prazo para exames 

Agepen implanta 
Central Integrada 
Penal em MS

Proprietários de veículos 
com placas final 9, setembro 
é o mês para quitar o 
licenciamento. A data-limite 
para o pagamento é dia 30. 
Vale ressaltar que a emissão 
do documento se dará 
de forma exclusivamente 
on-line pelo Portal de 
Serviços Meu Detran. Para 
ter acesso basta acessar o 
site do Detran-MS, clicar 
em Portal de Serviços que 
será remetido diretamente 
ao Meu Detran, onde o 
motorista tem acesso direto 
aos serviços. (RA) 

A Subsecretaria de 
Estado de Políticas Públicas 
para Juventude segue com 
inscrições abertas até dia 15 
de setembro para 230 vagas 
em cursos de qualificação 
a distância, em parceria 
com o Instituto Federal 
de Mato Grosso do Sul 
(IFMS).  As oportunidades 
são nas áreas de operador 
de computador e vendedor.  
As inscrições para os 
interessados são gratuitas 
e devem ser feitas por meio 
do link: http://www.cursos.
ms.gov.br/Subjuv. (RA)

A Prefeitura de Campo 
Grande realizará, no 
próximo sábado (18), a 
partir das 9 horas, a 4ª 
edição da feira de adoção de 
cães e gatos. Serão cerca de 
80 animais disponíveis para 
adoção, entre cães e gatos, 
adultos e filhotes. Para 
adotar é preciso preencher 
e assinar um termo de 
adoção e posse responsável. 
O futuro tutor deve ser 
maior de idade, trazer um 
documento pessoal com 
foto e comprovante de 
residência. (MP)

Em Mato Grosso do 
Sul, pelo menos, 260.689 
motoristas habilitados com 
carteira C, D e E têm até 
90 dias da data da coleta 
do exame toxicológico para 
realização do exame médico, 
conforme o Denatran 
(Departamento Nacional 
de Trânsito). A diretora de 
Habilitação do Detran-MS, 
Lina Issa Zeinab, 
explica que a retomada 
tem confundido muitos 
motoristas, mas as regras 
continuam as mesmas. (MP 
com assessoria)

A Agência Estadual de 
Administração do Sistema 
Penitenciário iniciou a 
implantação da primeira 
Central Integrada de 
Alternativa Penal do Estado 
em Campo Grande.  O foco 
é o desencarceramento. O 
prédio onde será instalada 
começou a ser reformado 
com mão de obra de 
reeducandos do regime 
semiaberto e aberto.  Pelo 
trabalho, os 15 custodiados 
recebem um salário-mínimo 
e remição de um dia na 
pena a cada três de serviços 
prestados. (MP)

Mariana Ostemberg

Depois da queda da ae-
ronave de caça A-29 Super 
Tucano durante voo de trei-
namento em uma área desa-
bitada, perto do bairro Coo-
phavila, em Campo Grande, 
militares montaram acam-
pamento no local para esta-
belecer a segurança do avião 
e das investigações. Uma 
equipe de peritos da FAB 
(Força Aérea Brasileira) de 
Brasília estava prevista para 
chegar no fim da tarde de 
ontem (13) à Capital a fim 
de dar início às apurações do 

acidente hoje (14) de manhã. 
Segundo o Comando da 

Aeronáutica, um piloto da 
FAB realizava um voo de trei-
namento quando percebeu 
uma falha mecânica na ae-
ronave por volta das 11h. 
Em seguida, ele desviou de 
bairros da Capital e ejetou-se 
do avião que foi direcionado 
para a região desabitada, 
onde colidiu com o solo. 

Após o piloto ejetar-se, 
partes da aeronave foram 
caindo pela vegetação, além 
de combustível que causou um 
incêndio de grandes propor-
ções. O fogo se alastrou cerca 

de 500 metros até chegar ao 
avião, que já estava no solo, e 
ainda, teria explodido. 

A fumaça era vista de longe, 
ainda na rodovia, e parte da 
vegetação ao redor foi tomada 
pelo fogo. O Corpo de Bom-
beiros esteve no local para 
conter as chamas e, como não 
havia moradores nas proximi-
dades, ninguém ficou ferido. 
As investigações ficarão sob 
responsabilidade da FAB. 

A vítima foi resgatada por 
um helicóptero H-60 Black 
Hawk do Esquadrão Pelicano 
(2º/10º GAV). De acordo com as 
informações, o piloto passava 

Isabela Assoni

Números do último boletim 
epidemiológico divulgado pela 
SES (Secretaria de Estado 
de Saúde) constam que Mato 
Grosso do Sul totalizou 6.958 
casos confirmados de dengue 
entre os dias 1º de janeiro e 
8 de setembro. Conforme o 
boletim, 13 pessoas vieram 
a óbito nesse período, sendo 
duas em Dourados, Três La-
goas, Campo Grande e Co-
rumbá, e uma em Caarapó, 
Nova Alvorada do Sul, Ivi-
nhema, Aparecida do Taboado 
e Anaurilândia. O resultado é 
bem diferente do vivenciado 
em 2020, quando em apenas 
nos primeiros 10 meses do ano, 
foram registradas mais de 70,5 
mil notificações e 42 mortes. 
As vítimas tinham idades entre 
9 e 92 anos. Ao todo, 55,7% das 
vítimas são mulheres e 44,3% 
homens. 

O Estado ocupa o quarto 
lugar no ranking em relação 
às 27 unidades da Federação, 
com uma taxa de incidência de 
407,4. Aparecida do Taboado, 
Antônio João, Figueirão e Co-
rumbá são os quatro primeiros 
municípios com as maiores 
incidências de casos por 100 
mil habitantes. Em contrapar-
tida, Bandeirantes e Corguinho 
são os únicos municípios que 
não registraram casos da do-
ença. Foram registrados 11.420 
casos prováveis de dengue até 
setembro de 2021. No mesmo 
período do ano, pelo menos, 
68.365 casos prováveis da do-
ença e, com isso, o Estado 
ocupava a segunda posição, 
entre as localidades com maior 
incidência. 

O Especialista em Saúde 
Pública e Vigilância Sanitária 
Adriano Nobre Arcos explica 
que a sazonalidade é bastante 
estudada quando se trata de 
altas temperaturas aliadas a 
umidades ligadas à prolife-
ração de mosquitos, em espe-

cial no ambiente urbano. 
“O mosquito Aedes aegypti

é o principal vetor de várias 
doenças como dengue, zika e, 
em geral, o aumento da tem-
peratura auxilia a incidência 
das doenças transmitidas por 
mosquitos vetores, principal-
mente por acelerar seu ciclo de 
vida e favorecer sua dispersão 
no ambiente”, explica Adriano 
Nobre. 

Nos últimos meses, Mato 
Grosso do Sul tem registrado 
altas temperaturas. A previsão 
é de que a chegada da prima-
vera mantenha os termômetros 
acima de 41ºC, principalmente 
na região pantaneira. 

Para controle da prolife-
ração, a Prefeitura de Campo 
Grande promoveu no início do 
mês de setembro uma nova 
etapa do serviço de UBV (Bor-
rifação Ultra Baixo Volume), 
popularmente conhecido como 
“fumacê”. A operação integra 
as ações da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde) para com-
bater o mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya. 

As equipes de endemias 
realizaram a desinfecção nos 
bairros Aero Rancho, Jardim 
Caiobá, Guanandi, Jardim Le-
blon, São Conrado, Tarumã e 
Tijuca. No entanto, além das 
ações de combate realizadas 
pela prefeitura, é de suma 
importância que a população 
exerça seu papel. 

“Entre as principais me-
didas de prevenção, é reco-
mendado que a população 
mantenha bem tampado to-
néis, caixas e barris de água, 
lave semanalmente com água e 
sabão tanques utilizados para 
armazenar água, mantenha 
caixas-d’água bem fechadas, 
remova galhos e folhas de ca-
lhas, não deixe água acumu-
lada sobre a laje e encha pra-
tinhos de vasos com areia ou 
lave-os uma vez por semana”, 
informa o Boletim Epidemioló-
gico divulgado pela SES.

bem e foi levado para o hospital, 
sem ferimentos graves.

Super Tucano
O modelo da aeronave de 

caça A-29 Super Tucano, que 
apresentou falha técnica e o 
piloto precisou ejetar-se do 
avião, é um dos mais modernos 
da frota da FAB (Força Aérea 
Brasileira), começou a ser ope-
rado em 2000 e chega a custar 

US$ 30 milhões, ou seja, R$ 
158 milhões.

O Super Tucano se dife-
rencia por ser uma aeronave 
leve de ataque e, por conta 
disso, o custo é bem menor 
em comparação com outros 
modelos. O avião consegue 
pousar e decolar em pistas 
curtas, além de ser preparado 
para operar em locais não 
pavimentados. 

Militares devem 
permanecer no local até 
que os peritos realizem 
as investigações

veis das bacias que compõem 
Mato Grosso do Sul neste ano”, 
disse. 

Inclusive a previsão é de 
que neste mês as chuvas fi-
quem próximas das médias de 
78mm. E, apesar das frentes 
frias  que chegarão ao Estado, 
é provável que setembro feche 
faltando chuvas. 

O período chuvoso mesmo 
deve começar com mais re-
gularidade no próximo mês 
com chuvas e trovoadas e as 
frentes frias mais frequentes 
adentrando pelo sul. 

A região oeste entre Co-
rumbá, Miranda, Ladário e 
Porto Murtinho, além da re-
gião nordeste e leste entre 
Cassilândia, Paranaíba, Três 
Lagoas e Água Clara, podem 
continuar sem chuvas.

“Os modelos indicam, no 
decorrer da primavera, a ten-
dência de continuar a escassez 
de chuva em todas as regiões, 
inclusive com possíveis estia-
gens”, afirmou. 

A primeira frente fria mais 
leve deve atingir o sul do Es-
tado entre os dias 27 e 28, com 
muitas nuvens e pancadas de 
chuva isoladas e ventos acima 
dos 50 kmh. 

“Mas as temperaturas não 
devem apresentar episódios de 
frio que necessitem proteção 

de agasalhos pelo menos até 
o começo do outono, ano que 
vem”, assegurou o meteoro-
logista.

 Na nova estação, as tem-
peraturas vão aumentar mais 
ainda em frequência e inten-
sidade, nas regiões norte, 
nordeste, oeste e leste. Elas 
devem ficar acima da média 
esperada, em todo o Estado. 

Em alguns locais, elas 
devem ultrapassar os 39°C. 
Já nas regiões leste e oeste  
podem apresentar máximas 
acima de 41 graus. “Teremos 
mais dias com altas tempe-
raturas, subindo muito”, ga-
rantiu. 

Evento climático 
De acordo com a OMM 

(Organização Meteorológica 
Mundial), a previsão é de um 
evento climático de neutra-
lidade fraco se manter até o 
fim do ano, mantendo as águas 
do Oceano Pacífico mais frias 
entre -0,4 grau e -0,6 grau 
abaixo da média.

Isso indica que há mais 
dificuldade para as massas 
de ar e as frentes avançarem 
para o país. O que pode causar 
a continuidade da escassez de 
chuvas e ainda as irregulares 
e má distribuição delas, e das 
elevadas temperaturas.

Neste ano, período da 
primavera deve começar 
no dia 22 de setembro 
em Mato Grosso do Sul

Na primavera, chuvas devem ser irregulares, 
mal distribuídas e geradoras de transtornos
Rafaela Alves 

Uma nova frente fria deve 
ganhar força ao longo desta 
semana, aumentando a inci-
dência de chuvas em áreas 
do Sudeste e Centro-Oeste do 
país, segundo o Climatempo. 
Para esta terça-feira (14), os 
termômetros devem ficar entre 
24ºC e 37ºC em Campo Grande, 
com pancadas de chuva à tarde 
e à noite. No entanto, é válido 
ressaltar que a chuva ainda 
não será capaz de reverter o 
quadro de seca dessas regiões, 
pois a chuva ainda não será 
generalizada e volumosa. 

A tendência de chuvas 
deve permanecer na próxima 
quarta-feira (14), com chuvas 
rápidas durante todo o dia e à 
noite. As temperaturas devem 
ficar entre 22ºC e 31ºC na 
Capital. A tendência é de que 
na sexta-feira (17) o tempo 
fique firme sem chuvas em boa 
parte do Estado, contribuindo 
para a retomada do calor com 
máximas de até 35ºC.

No próximo dia 22 de se-
tembro começa uma nova es-
tação do ano: a primavera, e 
com ela o ciclo de chuvas, que, 
conforme prognóstico do me-
teorologista Natálio Abrahão, 
serão irregulares, mal distri-
buídas e geradoras de muitos 
transtornos. As chuvas serão 
mais frequentes e mais fortes 
nas regiões central, sul, su-
doeste e sudeste, com grande 
volume e em pouco tempo, 
principalmente à tarde. 

“Pancadas de chuvas rá-
pidas, trovoadas, raios e 
rajadas de ventos intensos 
devem ocorrer nas tardes e 
início da noite favorecendo 
as enchentes. É normal a pre-
sença, algumas vezes, de gra-
nizo associado a essas trovo-
adas”, explicou Abrahão. 

Entretanto, os reservató-
rios de recursos hídricos e 
as queimadas seguirão em 
níveis fortemente críticos no 
decorrer da estação. “Não se 
esperam reposições de ní-



A Justiça da Vara do Tra-
balho de Jardim determinou 
que nenhuma eleição para 
a presidência do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Bonito deve ser realizada. 
A ação judicial decorre de 
uma tentativa do atual pre-
sidente da entidade, Adail 
Orosco Guedes, em perma-
necer no seu posto, que já 
foi definido em resultado de 
eleição que 
ele mesmo 
c o n v o c o u 
em março 
deste ano.

Na oca-
sião, a 
m a i o r i a 
dos votos 
elegeu Ro-
berto Carlos Alves da Silva, 
que foi candidato a presi-
dente pela chapa “Rumo 
ao Futuro” (chapa única). 
Porém, Roberto teve sua 
eleição “rejeitada” por 
Adail, que anulou o pro-
cesso democrático e excluiu 
os demais integrantes da 
chapa do quadro de sócios 
da entidade.

Novas eleições
Na tentativa de permanecer 

no cargo, o acusado marcou 
novas eleições no último do-
mingo (12) de forma ilegal. 

A decisão foi motivo para 
que a juíza Erika Silva Bo-
quimpani determinasse a 
proibição de qualquer ativi-
dade eleitoral no sindicato, 
sob pena de multa de R$ 
500 mil.

“O sin-
d i c a t o 
part ic ipa 
de nego-
c i a ç õ e s 
de terras. 
E n t ã o , 
esse pode 
ser o maior 
interesse. 

Há uma discussão, de março 
em diante, sobre um re-
curso federal para adquirir 
áreas e permitir o assenta-
mento de famílias que estão 
em busca de terras. Isso 
também pode ter motivado o 
interesse do Adail em ficar 
na presidência”, revelou 
Aline Nolasco, advogada de 
Roberto Carlos.
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As exportações da 
carne bovina para a 
China foram suspensas 
desde o dia 4 com 
previsão de paralisação 
de dez dias nas vendas 
externas. A expectativa 
é de que nesta semana a 
situação seja resolvida. 
A decisão se deve 
ao acordo sanitário 

entre o Brasil e os 
chineses, que estabelece 
interrupção imediata 
na comercialização do 
produto em casos como 
os identificados por 
aqui. O restabelecimento 
das negociações depende 
da análise do relatório 
enviado pelo Brasil ao 
país asiático. (FR)

Acordo sanitário

Bonito

Integração

Pecúaria

Exportações para a China devem ser reativadas esta semana no país

Estado recuperou 3,6 milhões de 
hectares de pastos em 11 anos

Frigoríficos de MS Frigoríficos de MS 
retomam atividades retomam atividades 
com redução de com redução de 
30% no abate30% no abate

Volume de operações 
nas indústrias foram 
reduzidos por conta da 
falta de animais

Fotos:  Arquivo

Divulgação

Felipe Ribeiro

Com produção reduzida 
em até 30% nas atividades 
de abates bovinos, os frigorí-
ficos de Mato Grosso do Sul 
retomaram seus trabalhos. 
As unidades estavam parali-
sadas após a confirmação de 
dois casos de “vaca louca” 
em Mato Grosso e Minas Ge-
rais. O Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecurária e Abas-
tecimento) chegou a afastar 
eventuais riscos sanitários no 
país, decorrentes da doença, 
afirmando que as ocorrências 
eram atípicas.

De acordo com o superin-
tendente federal de Agricul-
tura em MS, Celso Martins, os 
abates deste mês, no Estado, 
não correspondem ao desem-
penho comum para a época e 
alguns frigoríficos aderiram 
a férias coletivas ou suspen-
sões. “Os abates estão abaixo 
da média prevista para essa 
época. Os frigoríficos de Nio-
aque, Iguatemi e Anastácio 
funcionam com férias cole-
tivas. O de Coxim está parali-
sado”, informou.

Martins também avalia 
que a escala de compras rela-
cionada à pecuária começou 
a evoluir. Com essas novas 
negociações e retomada das 
operações, espera-se que na 
próxima semana a situação se 

estabilize, como pontua o su-
perintendente. Outro cenário 
de normalização deve ser per-
cebido nas exportações para 
a China.

O país asiático suspendeu 
temporariamente os negócios 
com o Brasil para apurar os 
casos de “vaca louca”, con-
forme prevê o protocolo sani-
tário entre os dois países. Os 
chineses devem analisar nesta 
semana a documentação en-
viada para que as importações 
sejam retomadas.

Casos atípicos
Para o caso de Minas Ge-

rais, a ministra Tereza Cris-
tina havia afirmado que a con-
firmação da doença no animal 
é algo pontual. A gestora-chefe 
do Mapa disse que não há mo-
tivos para preocupação, pois 
até mesmo a OIE (Organização 
Mundial da Saúde Animal) 
descartou possíveis riscos.

Segundo o Mapa, a consta-
tação de “vaca louca” no país 
se deu durante a inspeção 
ante-mortem. Os animais 
relacionados apresentavam 
idade avançada, eram vacas 
de descarte e estavam em 
decúbito nos currais. Ainda 
de acordo com o órgão fe-
deral, somente cinco casos de 
encefalopatia espongiforme 
bovina (EEB) atípica foram 
registrados no Brasil.

Rosana Siqueira

Mato Grosso do Sul 
segue contribuindo para a 
mitigação de gases de efeito 
estufa com o uso do ILPF 
(Integração Lavoura-Pecu-
ária-Floresta). Em 11 anos, 
por meio da modalidade, o 
Estado fez a transformação 
de 3,6 milhões de hectares 
de pastagens em áreas pro-
dutivas. Os investimentos 
gerados superam os R$ 12 
bilhões, considerando os 
recursos necessários para 
implantação de grãos e flo-
restas plantadas.

Segundo o Departa-
mento Técnico do Sistema 
Famasul, com dados da 
pesquisa encomendada 
pela Rede ILPF, o E7stado 
já superou 2,5 milhões de 
hectares com sistemas de 
integração e ocupa o pri-
meiro lugar entre os que 
adotam essa estratégia de 
produção.

“O resultado positivo 
no uso dos sistemas de 
integração se dá porque 
Mato Grosso do Sul fez a 
expansão de sua produção 
agropecuária baseada na 
conversão de áreas. A pro-
dução agrícola cresceu em 

áreas anteriormente ocu-
padas por pastagens. Tal 
mudança no uso e ocupação 
do solo tem sido o grande 
motor econômico do estado, 
ao mesmo tempo que tem 
garantido o cumprimento 
das metas ambientais para 
o MS e Brasil”, afirma a 
analista técnica Eliamar 
Oliveira.

“Para se ter uma di-
mensão dos impactos eco-
nômicos, essa transfor-
mação injetou na economia 
de Mato Grosso do Sul algo 
em torno de R$ 12 bilhões ao 
longo desses 11 anos, tendo 
em vista os recursos neces-
sários para implantação da 
soja, cerca de R$ 4,9 mil 
por hectare, e do eucalipto, 
aproximadamente R$ 4,5 
mil por hectare, sobre áreas 
de pastagens”, detalha.

Sustentabilidade
Em 2009 na Conferência 

das Partes (COP) de Cope-
nhague, o Brasil se compro-
meteu em reduzir a emissão 
de gases de efeito estufa 
(GEE). Para cumprir o com-
promisso, o país instituiu 
a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima (PNMC) 
e em 2011 foi aprovado o 

Plano Setorial de Mitigação 
e Adaptação às Mudanças 
Climáticas para a Conso-
lidação de uma Economia 
de Baixa Emissão de Car-
bono na Agricultura (Plano 
ABC).

O Plano ABC foi estru-
turado em sete programas: 
Recuperação de Pastagens 
Degradadas; Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) e Sistemas Agro-
florestais (SAFs); Sistema 
Plantio Direto (SPD); Fi-
xação Biológica do Nitro-
gênio (FBN); Florestas 
Plantadas; Tratamento de 
Dejetos Animais; e Adap-
tação a Mudanças Climá-
ticas.

Brasil
Com os programas de 

ILP e ILPF, a agropecuária 
brasileira alcançou cerca 
de 13,8 milhões de hec-
tares com esses sistemas. 
Resultado 344% superior 
aos 4 milhões de hectares 
propostos no Plano ABC. 

Com o uso dessas tecno-
logias foi possível deixar 
de emitir 52,1 milhões de 
toneladas de CO2. Esse total 
foi 290% maior que o esta-
belecido no plano.

A determinação da OIE 
estabelece que a classificação 
sanitária para o país é de 
risco insignificante para a 
doença. Para o ministério, 
a definição da organização 

internacional afasta even-
tuais impactos negativos no 
comércio de animais, o que 
deve acalmar o mercado até 
que a avaliação da China seja 
concluída.

Justiça suspende eleição 
de diretoria de Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais

Eleições no Sindicato 
dos Trabalhadores 
Rurais foram suspensas 
na Justiça do Trabalho

Sindicato participa 
de negociações 
de terras. Esse 
pode ser maior 
interesse
Aline Nolasco, advogada
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VBP

Empresas-falências

Inflação-IPCA

Lavouras representam mais de 
R$ 50 bilhões dos lucros no campo

Renda agropecuária 
deve superar R$ 73,4 
bilhões, com alta de 
12% no Estado

Instituições 
financeiras elevam 
estimativa de 
inflação para 8%

Pedidos de recuperação 
judicial crescem 50%

Bolsonaro sanciona lei que facilita inscrição 
de famílias em programa que diminui conta

Grãos representam 
maiores ganhos dos 
produtores neste 
ano do Estado

Famílias que estão 
na Tarifa Social de 
energia poderão 
se increver em 
programa de bônus
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Mato Grosso do Sul somou 
R$ 73,4 bilhões em estimativa 
de Valor Bruto da Produção 
(VBP). O montante equivale a 
12% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, quando 
a agropecuária teve renda de 
R$ 65,3 bilhões.

As lavouras devem repre-
sentar R$ 50,4 bilhões do mon-
tante, puxado pela soja, com 
previsão de gerar mais de R$ 
33 bilhões. A alta no VBP ficou 
em 14,3% diante de 2020.

Na pecuária o aumento 
previsto é de 8,5% no valor, 

somando pouco mais de R$ 
23 bilhões. No ano passado 
o setor movimentou R$ 21,2 
bilhões.

No país, o valor da produção 
das lavouras foi de R$ 749,9 
bilhões e o da pecuária, de 
R$ 356,5 bilhões. A lavouras 
tiveram um crescimento de 
11,9% em valores reais, e a 
pecuária, de 5,4%. O Valor 
Bruto da Produção Agropecu-
ária (VBP) de 2021, calculado 
com base nas informações de 
agosto, está estimado em R$ 
1,106 trilhão, maior 9,7% que 
o obtido em 2020 (R$ 1,008 
trilhão). 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) 

 A previsão do mercado fi-
nanceiro para o IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), considerada a 
inflação oficial do país, subiu, 
novamente, de 7,58% para 8%, 
neste ano. É a 23ª elevação 
consecutiva na projeção. A es-
timativa está no boletim Focus 
dessa segunda-feira (13), pes-
quisa divulgada semanalmente 
pelo Banco Central (BC), com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos.

As informações são da 
Agência Brasil.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 4,03%. Para 2023 e 
2024, as previsões são de 3,25% 
e 3,03%, respectivamente.

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

Em agosto, puxada pelos 
combustíveis, a inflação subiu 
0,87%, a maior inflação para 
o mês desde o ano 2000, de 
acordo com o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). Com isso, o indicador 
acumula altas de 5,67% no 
ano e de 9,68% nos últimos 
12 meses, o maior acumulado 
desde fevereiro de 2016, quando 
o índice alcançou 10,36%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de 

inflação, o Banco Central usa 
como principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
5,25% ao ano pelo Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom). Para 
o mercado financeiro, a expec-
tativa é de que a Selic encerre 
2021 em 8% ao ano. Para o fim 
de 2022, a estimativa é de que a 
taxa básica fique nesse mesmo 
patamar. Tanto para 2023 como 
para 2024, a previsão é de 6,5% 
ao ano.

Quando o Copom aumenta a 
taxa básica de juros, a finalidade 
é conter a demanda aquecida e 
isso causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos en-
carecem o crédito e estimulam 
a poupança. Desse modo, taxas 
mais altas podem dificultar a 
recuperação da economia.

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

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC reduziram 
a projeção para o crescimento 
da economia brasileira este ano 
de 5,15% para 5,04%. 

RICARDO DELLA COLETTA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

 O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) sancionou 
um projeto de lei que facilita 
a inscrição de famílias no 
programa Tarifa Social, que 
concede descontos na conta 
de luz para a população de 
baixa renda.

O texto foi aprovado pelo 
Congresso em 19 de agosto 
e a sanção, publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem (13).

A nova norma prevê que 
as famílias de baixa renda 
sejam cadastradas automati-
camente no programa Tarifa 
Social de Energia Elétrica.

A lei atual determina 

apenas que essas famílias 
sejam informadas sobre o 
direito ao desconto.

Em nota, o Governo Bolso-
naro disse que, atualmente, 
os “potenciais beneficiários 
não estariam sendo infor-
mados de forma adequada 
de seu direito ou não esta-
riam sendo capazes de apre-
sentar toda a documentação 
exigida para a comprovação, 
sendo excluídos do referido 
benefício, ainda que enqua-
drados nos requisitos da 
referida lei”.

“À vista disso, a propo-
sição estabelece que o Poder 
Executivo e as concessioná-
rias, permissionárias e au-
torizadas de serviço público 
de distribuição de energia 

elétrica deverão compatibi-
lizar e atualizar a relação 
de cadastrados que atendam 
aos critérios e inscrevê-los 
automaticamente como bene-
ficiários da TSEE [Tarifa So-
cial]”, afirma o comunicado 
divulgado pelo Planalto.

Pelas regras do pro-
grama, famílias inscritas no 
CadÚnico (Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
governo federal) com renda 
mensal per capita menor ou 
igual a meio salário-mínimo 
(R$ 550) têm direito à Tarifa 
Social.

Quem recebe o BPC (be-
nefício assistencial a idosos 
e deficientes carentes) 
também pode fazer parte 
do programa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) 

O número de pedidos de 
recuperação judicial aumentou 
50% em agosto ao chegar aos 
111, contra os 74 do mês ante-
rior. De acordo com o Indicador 
de Falências e Recuperação 
Judicial da Serasa Experian, 
o mês de agosto foi o que 
registrou o maior número de 
pedidos desde o começo de 
2021. A maior parte das requi-
sições partiram do segmento 
do comércio (43,2%). As infor-
mações são da Agência Brasil.

“O crescimento expressivo 
das requisições está ligado 
diretamente aos riscos eco-
nômicos que vêm se elevando 
desde o início de agosto no 
país. As questões políticas, a 
crise hídrica e o aumento da 
inflação passaram a afetar 
negativamente a saúde finan-
ceira dos consumidores, o que 

prejudica, principalmente, os 
negócios do segmento de co-
mércio e as micro e pequenas 
empresas, que ainda estavam 
se reerguendo com o relaxa-
mento das medidas restritivas 
referentes a pandemia”, disse 
o economista da Serasa Expe-
rian, Luiz Rabi.

Segundo os dados, os pe-
didos de falência em agosto 
registraram queda de 0,5%, 
totalizando 95 solicitações ante 
as 100 registradas em julho. O 
destaque também ficou para as 
micro e pequenas empresas, 
com 60 requisições, seguidas 
pelos negócios de médio porte 
(19) e grandes (16). O segmento 
que mais demandou pelo re-
curso foi o de serviços, que 
teve 60 pedidos no período. 
Em sequência estão a indús-
tria (19), o comércio (16) e o 
setor primário, que não teve 
nenhuma solicitação.

Energia-preços

Os produtos que mais im-
pulsionaram o VBP foram o 
arroz (3,9%), cana-de-açúcar 
(4,3%), milho (6,8%), soja 
(28,5%) e trigo (38,6%).

De acordo com José Garcia 
Gasques, coordenador de 
Avaliação de Políticas e Infor-
mação do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, a contribuição desses 
cinco produtos se deve a bons 
resultados de produção e de 
preços. Eles respondem por 
81% do VBP das lavouras.

Na pecuária, os que mais 
contribuíram para o aumento 
do VBP foram carne bovina 

(6,8%) e de frango (12,5%).
O comércio internacional, 

por intermédio das exporta-
ções, tem sido uma variável 
relevante para o crescimento. 
Nos primeiros seis meses do 
ano, o faturamento das expor-
tações de carnes foi de US$ 
11,1 bilhões e do complexo 
soja, de US$ 34,2 bilhões.

Segundo o coordenador da 
pesquisa, os preços têm sido 
decisivos este ano. “Consi-
derando as carnes de frango 
e carne bovina, trigo, soja, 
milho e algodão, observa-
-se que esses produtos apre-
sentam os maiores preços 

dos últimos 17 anos. Observa-
-se ainda que o café obtém 
neste ano o maior preço re-
cebido pelos produtores dos 
últimos nove anos”, explica 
Gasques.

Em contrapartida, há um 
grupo grande de produtos 
que vêm apresentando con-
tribuição negativa ao VBP. 
Muitos deles, como banana, 
batata-inglesa, café, feijão, 
laranja, tomate, suínos e 
ovos, têm peso relevante no 
IPCA. “Por isso deve haver 
um acompanhamento mais 
de perto desses produtos”, 
alerta Gasques.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,223 R$ 5,224              -0,741
Turismo R$ 5,26 R$ 5,387             -0,6638
Euro R$ 6,176 R$ 6,177               -0,6434
Libra Esterlina R$ 7,227 R$ 7,229       -0,6869

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 301,11
IBOVESPA (SP): 116.403,72 +2.117,79 (1,85%)

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 26° 39º

São Paulo                  19º           35º

Brasília 16º 33º

Rio de Janeiro 22º  38º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   35°
Dourados      20°    33°
Corumbá                  25°              38°
Maracaju                 20°             34°
Ponta Porã                19°              31°
Três Lagoas               27°   36°
Mundo Novo              21°   34°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 18% máx.: 33%

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

(N°5656)QuinaQuina
3 0   3 1   4 1   4 4   6 0

LotofácilLotofácil

0 1  0 2  0 6  0 7  0 8
0 9  1 0  1 3  1 4  1 2
1 5  1 7  2 2  2 3  2 4 

(N°2321)

LOTERIASLOTERIAS
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Alvinegro precisa reverter a 
vantagem do Furacão nesta terça
para seguir vivo no mata-mata

Elenco santista 
durante treino 
de domingo no 
CT Rei Pelé
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Gazeta Press

O Santos precisa vencer 
o Athletico-PR nesta terça-
-feira (14),  às 20h30 (de MS), 
caso pense em se classificar 
para as semifinais da Copa 
do Brasil. O retrospecto re-
cente desse confronto na Vila 
Belmiro apresenta larga van-
tagem ao Peixe. Nos últimos 
oito jogos entre as equipes 
no litoral paulista, o Peixe 
venceu sete, tendo empatado 
uma vez. A última derrota 
para o Furacão no Estado de 
São Paulo foi em 2005.

Desses oito jogos, o Santos 
marcou 18 gols e sofreu 
apenas quatro. A última par-
tida entre as equipes na Vila, 
disputada pelo primeiro turno 
do Brasileirão, terminou em 
2 a 1 para o Peixe. Na época, 
o Alvinegro Praiano ainda 
era comandado pelo técnico 
Fernando Diniz.

Com a derrota por 1 a 
0 na Arena da Baixada, o 
Santos precisa vencer por 
uma vantagem de dois gols 
caso queira avançar de fase 
diretamente. Vencendo com 
a vantagem de um tento, a 
partira irá para as penali-
dades máximas.

Esse será o segundo jogo 
de Fábio Carille no comando 

da equipe. Contra o Bahia, 
no  sábado (11), o Santos 
voltou a encontrar problemas 
defensivos, especialmente na 
primeira etapa. A equipe con-
cedeu 13 finalizações, sendo 
cinco em direção ao alvo, 
segundo o Footstats.

Esse é um dos problemas 
que a equipe carrega dos 
tempos de Fernando Diniz. 
Nos últimos cinco jogos, o 
Santos sofreu em média 13,6 
finalizações por partida, um 
número relevante. Antes de 
Carille assumir o time, o 
Peixe vinha de uma sequên-
-cia de dez gols sofridos em 
cinco partidas.

“Primeiro tempo nosso 
não foi legal, mas o segundo 
tempo já foi diferente. Eu 
tenho uma forma de pensar 
futebol, de jogar, ainda é 
muito pouco, mas muitas 
coisas positivas aconteceram 
no segundo tempo e a gente 
vai melhorar e chegar mais 
perto do que eu penso”, disse 
Carille na coletiva após o 
empate com o Bahia.

O Athletico-PR
O Athletico perdeu para o 

América-MG, sábado, por 2 a 
0, pela 20ª rodada da Série A. 
O diretor técnico do Furacão, 
Paulo Autori, esteve à beira 

do gramado e, após o apito 
final, comentou sobre a fase 
vivida pela equipe.

“Perdemos rendimento em 
um momento crucial da tem-
porada. Faltam três meses e 
meio para acabar a tempo-
rada e estamos envolvidos 
em competições importantes. 
Não é para perder a tranqui-
lidade e a clarividência. No 
ano passado, iniciamos o re-
turno com 19 pontos. Agora, 
o foco todo é para disputar 
e conseguir a classificação 
para as semifinais da Copa 
do Brasil”, analisou.

O diretor também falou 
sobre o futuro do Athletico, 
que não vence há cinco jogos 
e viu a saída do técnico por-
tuguês António Oliveira na 
quinta-feira (9). “O clube tem 
uma estrutura fixa que, por 
diversas vezes, em momentos 
como este, soube dar conta 
do recado. Portanto, não há 
pressa na escolha do trei-
nador”, avaliou Autuori.

O Athletico ganhou apenas 
duas das últimas 13 par-
tidas disputadas por todas 
as competições. Entre esta 
sequência, a equipe foi eli-
minada na semifinal do Esta-
dual para o Cascavel. Já pelo 
Campeonato Brasileiro, são 
sete jogos de jejum.

Copa do Brasil

Em casa, 

QUARTAS DE FINAL

SEMIFINAIS

SEMIFINAIS

Athletico-PR 1

             Santos

0 Santos 

   Athletico-PR

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUA 25/8/2021: ARENA DA BAIXADA - 18h

TER 14/9/2021: VILA BELMIRO - 20h30

1

Grêmio 0

            Flamengo

4 Flamengo

   Grêmio

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUA 25/8/2021: ARENA DO GRÊMIO - 20h30

QUA 15/9/2021: MARACANÃ - 20h30

2

São Paulo 2

          Fortaleza

2 Fortaleza                

   São Paulo

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUA 25/8/2021: MORUMBI - 20h30

QUA 15/9/2021: CASTELÃO (CE) - 20h30

3

        Fluminense 1

        Atlético-MG

 2 Atlético-MG

   Fluminense

x

x

IDA: |

VOLTA:|

QUI 26/8/2021: ENGENHÃO - 20h30

QUI 15/9/2021: MINEIRÃO - 18h

4

x

x

Vencedor
Quartas 1

Vencedor
Quartas 3

Vencedor
Quartas 2

Vencedor
Quartas 4

SANTOS
busca vaga 
na semifinal
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Liga dos Campeões

Ciclismo

Hexacampeã Luciene Ferreira ajudou companheira de time a levar o título

Champions começa com elencos bilionários

Ciclista de MS festeja vice e pódio 
da equipe na Volta do Grande ABC

O Cuiabá faz jus à representatividade do único time de 
Mato Grosso no Campeonato Brasileiro. Sábado (11), pela 
20ª rodada do torneio, o Dourado derrotou o Juventude 
por 2 a 1, fora de casa. Com o resultado, a equipe chegou 
a quatro partidas de invencibilidade e colou no G6. O 
diferencial tem sido o ótimo desempenho como visitante. 
Até agora, o Cuiabá soma 27 pontos na competição 
nacional, resultado de seis vitórias, nove empates e cinco 
derrotas. Fora de casa, a equipe não sabe o que é perder 
há nove jogos. De acordo com a Footstats, o Cuiabá, como 
visitante, é o primeiro que menos sofreu derrotas (1), 
quarto que mais conquistou pontos (15) e terceiro que 
menos sofreu gols (7). O time do técnico Jorginho volta a 
campo na segunda-feira (20), às 19h, quando receberá o 
Fluminense. (Gazeta Press)

A Escola Municipal Doutor Eduardo Olímpio Machado, de 
Campo Grande, chegou ao tricampeonato no feminino (2018, 
2019 e 2021) dos Jems (Jogos Escolares da Juventude de 
Mato Grosso do Sul) 2021, na faixa etária de 12 a 14 anos. 
Sábado (11), apenas duas equipes femininas participaram 
da competição. Em Dourados, a instituição de ensino da 
Capital enfrentou a Escola Estadual Jorge Amado, de 
Chapadão do Sul, no sistema “melhor de três”, e venceu 
as duas primeiras partidas da série, eliminando o terceiro 
confronto. No primeiro jogo, vitória por 17 a 6, e no segundo, 
por 15 a 9. Agora, a equipe representará Mato Grosso do Sul 
nos JEBs (Jogos Escolares Brasileiros), de 29 de outubro a 5 
de novembro, no Rio de Janeiro. (Com Fundesporte)

No dia em que Novak Djokovic esperava escrever 
um dos maiores capítulos da história do tênis, Daniil 
Medvedev mostrou que o protagonismo da final do US 
Open seria decidido na quadra, por quem jogasse melhor. 
Indiscutivelmente, esse tenista foi o russo, que com uma 
performance dominante e surpreendente venceu o sérvio 
por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 6/4). Esse foi seu primeiro título 
nesse nível. Já o sérvio perdeu a chance de alcançar dois 
dos maiores feitos possíveis no esporte de uma só vez. 
Ele buscava se tornar apenas o sexto tenista da história a 
fechar o Grand Slam e vencer os quatro principais torneios 
do circuito (Australian Open, Roland Garros e Wimbledon 
são os outros) no mesmo ano, e também quebrar o recorde 
masculino de 20 títulos, marca que divide com Roger 
Federer e Nadal. (Folhapress)

O Brasil garantiu três medalhas em dois eventos 
internacionais da canoagem no fim de semana. Na disputa 
da etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom em Pau 
na França, Ana Sátila levou uma prata pelo K1 Extremo. 
Sátila disputa sua segunda competição na Europa depois 
dos Jogos Olímpicos. A etapa francesa começou na sexta-
feira (10) e ela competiu em três categorias: K1, C1 e 
K1 Extremo. A medalha de prata veio na K1 Extremo, 
modalidade que vai entrar no cronograma olímpico de 
Paris 2024. As outras duas medalhas de bronze vieram 
pela Canoagem Velocidade, na República Tcheca, o 
Olympic Hopes Regata. Evely Gomes subiu ao pódio duas 
vezes, a primeira pelo C1 200 metros e também no C2 200 
metros ao lado de Radija Ferreira. (Da CBCa)

Cuiabá vira visitante indigesto na Série A

Handebol feminino escolar teve dois times

Russo impede feitos históricos de Djokovic

Brasileiras obtêm medalhas na canoagem

11h
ESPN2 - WSL: etapa de 
Trestles-EUA (dia 6) 

11h30
ESPN - Europeu de Vôlei 
Masculino: quartas de final 

12h45
TNT - Liga dos Campeões: Young 
Boys x Manchester United 
Space - Liga dos Campeões: 
Sevilla x RB Salzburg 
SporTV2 - Copa do Mundo de 
Futsal: Argentina x EUA

14h30
ESPN - Campeonato Europeu de 
Vôlei Masculino: quartas de final 
FOX Sports - Inglês Série B: 
Bournemouth x QPR 

15h
Space - Liga dos Campeões: 
Chelsea x Zenit 

16h
SporTV –  Brasileiro Sub-20: 
Palmeiras x Grêmio 

20h
FOX Sports -  Argentino: Boca 
Juniors x Defensa y Justicia 

20h30
SporTV e Premiere - Copa do 
Brasil: Santos x Athletico-PR 

21h30
ESPN - MLB: San Diego Padres x 
San Francisco Giants 

Veja na TV Às 15h, no SBT e TNT, Barcelona x Bayern de Munique, 
na Liga dos Campeões

Miguel Ruiz/FC Barcelona 

Fonte: Esporte e Mídia

Luciano Shakihama

A sul-mato-grossense Lu-
ciene Ferreira foi um dos 
destaques da Volta Ciclística  
Internacional do ABC, uma 
das principais provas do ca-
lendário nacional, realizada 
no fim de semana. Ela foi a 
segunda colocada no femi-
nino e fez a dobradinha com 
sua parceira de equipe. 

A Elite feminina pedalou 
apenas no circuito de 2,7 km 
montado na Avenida Prefeito 
Valdírio Prisco, em Ribeirão 
Pires (SP). Após começo bas-
tante acirrado, a paranaense 
Ana Paula Polegath, 32 anos, 
e Luciene Ferreira, 36, esca-
param e não conseguiram ser 
alcançadas pelas adversá-
rias. No fim, Ana, incentivada 
pela companheira de equipe, 
cruzou a linha em primeiro 
lugar, e entrou para a lista 
de grandes campeãs da com-
petição.

“Muito feliz com essa vi-
tória. Eu e minha compa-
nheira de equipe (Luciene) 
escapamos e, no fim, ela me 
disse para ‘ir lá e vencer’. Foi 
muito importante, uma vez 
que tive um acidente sério 
na semana passada e estava 
preocupada com o retorno”, 
afirmou Ana Paula, nascida 
em Guarapuava, a 256 km 
de Curitiba, em entrevista à 
organização do evento, após 
a prova. “Mas fiquei muito 
grata de voltar a treinar e 
competir. Sem contar que 

Chegada da prova 
feminina no ABC 
paulista, com Luciene 
em segundo lugar

Fotop/FPCiclismo

saio daqui com esse resul-
tado tão importante”, acres-
centou a atleta. 

Ana Paula, da Team 
Cycling Unifunvic/Pinda-
monhangaba-SP, completou 
as voltas no circuito com o 
tempo de 1h33min12seg, um 
pouco à frente de sua com-
panheira de equipe e maior 
vencedora da Volta do ABC, 
Luciene Ferreira. Da equipe 
de Indaiatuba-SP, Lutécia 
Massotti, fechou o pódio com 
a terceira colocação. Ao todo, 
o evento reuniu cerca de 500 
ciclistas de em pelo menos 
quatro categorias.

Primeiro título de Luciene foi aos 20 anos
“Ótimos resultados para 

nossa equipe na tradicional 
Volta do Grande ABC, prova 
em que venci por 6 vezes, 
hoje [domingo] a vitória ficou 
em casa novamente com Ana 
Paula”, postou a coxinense, em 
sua rede social. 

“Conquistamos o 1° e 2° 
lugar na Elite feminina, e 1° na 
Sub-23. Parabéns às minhas 
companheiras de equipe, Ana 
Paula e Gabi Souza, por todo 
trabalho realizado”, prosse-
guiu a sul-mato-grossense. O 
primeiro título de Luciene foi 
na edição de 2005, com apenas 

20 anos. Depois faturou as 
provas em 2009, 2012, 2013, 
2015, e 2017.

A Volta do Grande ABC, 
como é conhecido o evento, 
voltou após um ausência de 
dois anos em razão da pan-
demia de COVID. As catego-
rias Elite, Sub-23 e Master 
Open, todas masculinas, per-
correram as cidades da região. 
A novidade ficou por conta da 
largada em Ribeirão Pires, em 
vez do tradicional início no dis-
trito de Paranapiacaba, vetado 
pelo DER (Departamento de 
Estradas de Rodagem) para 
esta edição.

Rafael Reis
UOL/Folhapress

A fase de grupos da Liga dos 
Campeões da Europsa 21/22 
começa nesta terça-feira (14), 
com oito jogos. O principal 
torneio de clubes do mundo 
desta edição  retrata o abismo 
financeiro que separa os times 
da Champions League.

Entre os 32 participantes 
desta fase, o Manchester City 
desembolsou 117,5 milhões de 
euros (R$ 728,3 milhões) na 
última janela de transferên-
cias para contratar um único 
jogador, o meia-atacante in-
glês Jack Grealish. Com esse 
valor, seria possível comprar 
o elenco inteiro do Sheriff Ti-
raspol... quase dez vezes.

De acordo com o Trans-
fermarkt, site especializado 
na cobertura do mercado da 
bola global, o City possui o 
elenco mais caro da compe-

tição. Todos os jogadores co-
mandados por Pep Guardiola 
têm preço somado estimado 
em 1,04 bilhão de euros (R$ 
6,3 bilhões).

O Paris Saint-Germain, que 
acabou de adicionar Lionel 
Messi, Sergio Ramos e Gian-
luigi Donnarumma a um grupo 
que já possuía Neymar, Kylian 
Mbappé e Ángel di María, 
ocupa a segunda colocação 
nesse ranking, com valor de 
mercado na casa de 997,8 mi-
lhões de euros (R$ 6,2 bilhões).

Os dois clubes mais caros 
da temporada 2021/2022 da 
Champions jamais foram cam-
peões europeus. PEm con-
trapartida, possuem donos 
ligados a governos (de Abu 
Dhabi, no caso dos ingleses, 
e do Catar, para os franceses) 
que não economizam na mon-
tagem de elencos caríssimos 
para içar seus nomes ao topo 
do futebol mundial.

Já o estreante Sheriff vem 
da Moldávia, país que fez parte 
da antiga União Soviética e 
que possui tradição quase 
nula no cenário da modali-
dade. Time mais rico de sua 
nação, seu orçamento,  11,8 
milhões de euros é irrisório na 
comparação com as maiores 
potências do continente.

Além dele, dois outros par-
ticipantes desta edição do 
torneio europeu contam com 
elencos de preço inferior ao 
pago pelo City por Grealish. 
O Malmö, da Suécia, está 
avaliado em 26,9 milhões (R$ 
166,7 milhões), e o Young Boys, 
da Suíça, em 62,1 milhões de 
euros (R$ 384,9 milhões).

Também segundo o Trans-
fermarkt, os 32 clubes que estão 
na briga pelo título europeu têm 
valor estimado em 14,4 bilhões 
de euros (R$ 89,5 bilhões), cres-
cimento de 11,6% em relação à 
temporada anterior.

Só que os dez times de 
elencos mais ricos concentram 
mais da metade (58%, para 
ser mais preciso) desse preço 
todo. Não à toa, apenas eles 
conquistaram as últimas 11 
edições do torneio.

Assim como já acontecia 
nas duas últimas temporadas, 
Mbappé, do PSG, é o jogador 
mais caro da competição eu-
ropeia. Seu preço atual está 
estimado em 160 milhões de 
euros (R$ 991,7 milhões) e 
é mais alto que sete elencos 
mais baratos da competição.

Os jogos desta terça-feira 
começam às 12h45 (de MS), 
com Young Boys x Manchester 
United, e Sevilla x RB Salz-
burg. Na sequência, às 15h, 
as partidas previstas são: Bar-
celona x Bayern de Munique, 
Dínamo de Kiev x Benfica, 
Villarreal x Atalanta, Lille x 
Wolfsburg,  Chelsea x Zenit, e 
Malmö x Juventus. (Com LS)

Brasileiro Feminino – Com um golaço de Gabi Portilho, o Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0 na noite de domingo (12), na partida de ida da final do 
Brasileiro Feminino. As equipes fizeram uma partida bastante truncada no Allianz Parque, mas as visitantes tiveram mais chances e conseguiram a vantagem 
no confronto. Por causa da data Fifa, a partida de volta acontece somente daqui a duas semanas, no dia 26, às 19h (de MS), na Neo Química Arena. O 
Alvinegro precisa apenas de um empate para conseguir seu terceiro título do torneio – venceu em 2018 e é o atual ganhador. Já o Palmeiras necessita de 
um triunfo por dois gols de diferença para levar o troféu para casa. Caso vença por apenas um, o campeão será definido nas penalidades. (UOL/Folhapress)
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Dinossauro

COVID-19

Medida de proteção ainda vale para 
espaços fechados e nas escolas

Museu se recusa 
a devolver fóssil 
tirado do Brasil

Máscaras deixam de Máscaras deixam de 
ser obrigatórias nas ser obrigatórias nas 
ruas de Portugalruas de Portugal

 Imagem de Lisboa 
feita em fevereiro 
deste ano

Michiel Annaert/Unsplash

Giuliana Miranda e Ana Estela de Sousa
Folhapress

Após 318 dias em vigor, a 
obrigatoriedade de uso de más-
caras nas ruas de Portugal caiu 
a partir de ontem (13). Com pelo 
menos 78% da população com 
o esquema vacinal completo, o 
país tem progressivamente eli-
minado as restrições impostas 
pela pandemia da COVID-19.

A cobertura facial ainda é 
exigida em espaços fechados, 
transportes públicos, shop-
pings, prédios públicos e para 
entrar ou circular na área in-
terna de cafés e restaurantes e 
em outras situações específicas, 
como nas escolas. Apesar do 
fim da obrigatoriedade, as auto-
ridades de saúde recomendam 
que as máscaras sigam sendo 
utilizadas em locais com aglo-
meração de pessoas.

Os deputados portugueses 
optaram por não renovar a 
lei que determinava o uso de 
máscara. O diploma inicial fora 
aprovado em outubro, em um 
momento de alta de casos de 
COVID-19 no país.

Pelas regras lusas, as más-
caras nas ruas só eram obri-
gatórias quando não fosse pos-
sível manter o distanciamento 
social. Ainda assim, muitos 
portugueses, sobretudo nas 
grandes cidades, optaram por 
usar a cobertura facial sempre 
que saíam de casa.

A decisão de acabar com a 
obrigatoriedade das máscaras 
nas ruas não foi unanimidade 
entre especialistas, e alguns 
grupos médicos se opuseram à 
medida. “A Associação Nacional 
de Médicos de Saúde Pública 
continua a sugerir que, espe-
cialmente nesta fase de inverno 
em que vamos entrar, a máscara 
continue a ser um equipamento 
de proteção individual utilizado 
por todos ou quase todos, de 
maneira a que nos possamos 
proteger, não só da COVID-19, 
mas também da gripe”, afirmou 
o presidente em exercício da 
entidade, Gustavo Tato Jorge, 
em declaração à agência Lusa. 

Já a Inglaterra anunciou no 
domingo (12) que não vai exigir 

certificados de vacinação contra 
COVID de frequentadores de 
locais em que ocorrem aglome-
ração de pessoas, como casas 
noturnas e estádios.

A regra era prevista para o 
fim deste mês, mas, de acordo 
com o secretário de Saúde, Sajid 
Javid, não será necessária, 
porque os índices de vacinação 
completa no país já estão bas-
tante altos.

De acordo com os dados mais 
recentes do governo britânico, 
80% dos adultos já receberam 
as doses necessárias de imu-
nizante, e outros 9% tomaram 
ao menos a primeira injeção. A 
perspectiva de exigir um docu-
mento de clientes vinha sendo 
criticada por empresas de cul-
tura e turismo britânicas. Pro-
voca também um debate político 
no Reino Unido, um país em 
que a tendência liberal tende a 
rejeitar intervenções do Estado 
nas decisões individuais de cida-
dãos e empresas.

Em entrevista à BBC, Javid 
afirmou não ficar confortável 
“com a ideia de dizer às pes-
soas para mostrarem seus pa-
péis em atividades de rotina”. 
Segundo ele, a apresentação de 
certificados ficará “na reserva, 
como uma opção potencial”. 
Como no Reino Unido deter-
minações de saúde são de res-
ponsabilidade dos governos de 
cada uma das quatro nações, a 
decisão inglesa não necessaria-
mente será seguida por Gales, 
Irlanda do Norte e Escócia – 
onde se estuda a cobrança do 
certificado para locais lotados 
a partir de 1º de outubro.

Na Dinamarca, onde já foram 
imunizados 80% dos que têm 12 
anos ou mais, certificados de 
saúde deixaram de ser exigidos 
para a frequência a qualquer 
local, incluindo estádios, restau-
rantes e casas noturnas. 

O país já havia retirado a 
obrigatoriedade do uso de más-
caras no transporte público em 
14 de agosto, quando pratica-
mente toda a população acima 
de 50 anos estava inoculada 
contra o coronavírus. A proteção 
ainda é exigida em aeroportos e 
recomendada em hospitais.

O exótico fóssil do Ubi-
rajara jubatus, primeiro 
dinossauro não aviário en-
contrado com as penas pre-
servadas na América Latina, 
não vai voltar para o Brasil. 
Apesar das evidências de 
que o exemplar fora levado 
irregularmente para o exte-
rior, o Museu de História Na-
tural de Karlsruhe anunciou 
que o material permanecerá 
na Alemanha. A instituição 
afirmou que o fóssil chegou 
ao país antes da entrada 
em vigor da convenção in-
ternacional que estabelece a 
devolução dos artefatos. 

A decisão enfureceu a 
comunidade paleontológica 
brasileira, que inundou as 
redes sociais com acusações 
de que os alemães desres-
peitam as leis internacionais 
e a legislação brasileira. (GM/
Folhapress)



fazfaz

Investir na prevenção 
e orientação dos 
trabalhadores foi 
estratégia que deu certo. 
Preservando vidas, 
manter o trabalho 
de forma segura 
também influenciou 
positivamente na 
economia do 
Estado. Segundo 
dados do Radar 
Industrial, da 
Fiems, em 
2020 o setor 
industrial 
foi o que 
mais gerou 
empregos em 
Mato Grosso 
do Sul, sendo 

responsável por 49% do 
total de vagas abertas. 

“Em 2019, o setor 
industrial de Mato 
Grosso do Sul fechou 
o ano com a geração 
de apenas 563 vagas, 
enquanto em 2020 foram 

6.886 novas 
vagas”, aponta 

o 

coordenador da Unidade 
de Economia, Estudos 
e Pesquisas da Fiems, 
Ezequiel Resende.

De  janeiro a dezembro 
do ano passado o setor 
teve crescimento de 5% 
no PIB (Produto Interno 
Bruto) industrial e 
ajudou a alavancar a 
economia de Mato Grosso 

do Sul.
Conforme 

balanço do Radar 
Industrial 
da Fiems, os 
rendimentos da 

indústria saltaram 
de R$ 22,4 bilhões 
em 2019 para R$ 23,5 

bilhões em 2020.

Alavancando a economia
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Investir na prevenção 
e orientação dos 
trabalhadores foi 
estratégia que deu certo. 
Preservando vidas, 
manter o trabalho 
de forma segura 

Alavancando a economia

faz

ainda criou um canal com 
atendimento 24 horas no 
WhatsApp. Por ele, fun-
cionários podem tirar 
dúvidas, pedir ajuda, dar 
sugestões e fazer recla-
mações. 

“Também fizemos 
cinco campanhas em 
que foram entregues três 
máscaras e um kit hi-
giene com álcool, água 
sanitária e sabonete. Am-
pliamos a área de pro-
dução, criamos novos lavatórios e instalamos 
placas de acrílico nos refeitórios para separar 
as mesas”, aponta Sidney Giannaccini, diretor 
administrativo e financeiro da Patena. Segundo 
ele, a fábrica também fez convênio com labora-
tório e ofereceu testes para a COVID-19 a quem 
sinalizasse interesse. Ao todo, mais de 200 exames 
foram feitos. 

Agora, com a vacinação disponível, a Patena 
lança regulares campanhas de incentivo e até 
oferece prêmios para quem apresenta o compro-
vante de imunização. O “vacinômetro” interno 
aponta que mais de 80% de todos os funcionários 
receberam pelo menos uma dose da vacina contra 
a COVID-19. Mesmo assim, os cuidados continuam 

rigorosos em todos os setores.
Em nível estadual, a Fiems (Fe-

deração das Indústrias do Estado 
de Mato Grosso do Sul) foi aliada 
das prefeituras e do governo do 
Estado no enfrentamento ao vírus. 
Ao todo, a federação doou 20 mil 
exames rápidos para a Capital e 
3 mil a Corumbá, e transformou 
a garagem de prédios em polos 
de testagem e vacinação. Os in-
vestimentos também chegaram 
aos hospitais com a doação de 
oxigênio e equipamentos, e nas 

comunidades carentes, que receberam alimentos, 
álcool, máscaras e produtos de limpeza.  Agora, 
com o movimento Unidos pela Vacina, a Fiems dá 
suporte à distribuição das vacinas aos 79 muni-
cípios do Estado.  

De acordo com Sérgio Longen, presidente 
da Federação das Indústrias, o suporte deve 
permanecer até que a doença esteja totalmente 
controlada. “A meta é zero óbitos no Brasil. Esse 
é nosso foco e nosso objetivo. O Sistema Indústria 
vai continuar preparando as empresas, manter os 
atendimentos e focar. A retomada da economia é 
importante, mas acima de tudo precisamos manter 
os cuidados necessários para que essa crise não 
volte no Brasil e no mundo”, afirma.
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Pelas mãos 
de quem não 

pôde ficar 
em casa, 

economia de 
MS é aquecida 

durante a 
pandemia

GERAL

Clayton Neves

Na parede, o relógio pendurado ainda nem 
marcou 6 horas quando o alarme do desper-
tador começa a tocar. Ainda sonolento, Willian 
Souza Ribeiro, de 32 anos, se apressa porque 
sabe que pela frente terá um longo dia de tra-
balho. Essa é a rotina desde que desembarcou 
da Bahia em busca de uma nova oportunidade 
em Campo Grande. 

Um banho rápido e um café ajudam a des-
pertar, enquanto fora de casa o dia começa a 
clarear aos poucos. Antes de sair, um abraço 
na filha de 5 anos e um beijo na esposa são o 
gás que o estimula a deixá-las, mesmo quando 
o que mais se ouve ao redor são repetidos 
pedidos de “fiquem em casa”. Para o coorde-
nador de acabamento da Patena, indústria de 
embalagens para alimentos e bebidas, ficar 
não foi uma opção.

O portão da casa de número 975 abre ca-
minho para o trajeto que ele prefere fazer a 
pé. Após cerca de 30 minutos de caminhada, o 
trabalhador chega até a sede da empresa, no 
bairro Pioneiros. Lá, mais uma vez, faz o passo 
a passo que se tornou rotina há mais de um 
ano.  “Meço a temperatura, higienizo os 
pés e mãos e a proximidade que antes 
tinha com os companheiros de trabalho 
já não tenho mais. A máscara não sai do 
rosto e isso é muito difícil, principalmente 
por causa do calor que sai das máquinas. É 
ruim, mas sei que é por causa desses cuidados 
que até hoje não peguei COVID”, afirma.

Pelas mãos de Willian foi revisado cada 
detalhe da confecção de 12 toneladas de 
embalagens, que no último ano protegeram 
frango, arroz, açúcar, carne, leite e dezenas 
de outros produtos que garantiram comida 
na mesa para milhares de famílias em 
todas as regiões do Brasil. Por meio da 
exportação, as produções com DNA sul-
-mato-grossense chegaram até Madrid, 
na Espanha. Cidade a 8.562 km onde o 
trabalhador nunca imaginou estar. “Todos 
os dias quando eu saía de casa sentia medo 
de pegar a doença e transmitir para minha 
filha, mas um dos motivos que me fizeram não 
desistir nem abaixar a cabeça foi saber da 
importância do meu trabalho. Não foi apenas 
uma questão de salário, eu ajudei a fazer as 
embalagens de itens que alimentaram muita 
gente em diversos lugares”, completa.

Mãos que garantiram a sobrevivência
 Assim como Willian, outros 140.556 tra-

balhadores ajudaram a manter ativas as 
máquinas da indústria sul-mato-grossense. 
Garantindo, mesmo na pandemia, que não 
faltasse alimento, além de produtos e ser-
viços essenciais aos brasileiros e a quem 
é de fora. 

Robustas, as empresas locais produ-
ziram itens em mais de 22 áreas dife-
rentes e fizeram com que a economia de 
Mato Grosso do Sul continuasse aquecida, 
mesmo em meio a cenário desfavorável. 
Com o esforço empenhado, profissionais 
da indústria possibilitaram sobrevivência, 
segurança e um pouco mais de conforto 
para milhões de pessoas.

“No início foi muito preocupante. Meu 
esposo ficou trabalhando em casa e eu sabia 
que se ele pegasse a doença seria respon-
sabilidade minha porque só eu saía. Com o 
tempo, passei a enxergar o quão grandioso e 
essencial é nosso trabalho. Agora, me tornei 
uma incentivadora do pessoal da fábrica”, 
comenta Camila Chaves Canashiro, de 25 
anos, que trabalha no setor administrativo 
da fábrica da Patena. 

Uma nova realidade 
Diante da intimidação do vírus e sob 

ameaça de desabastecimento caso as fá-
bricas parassem, o setor da indústria se 
reinventou e investiu forte em prevenção 
e informação, principais armas para en-
frentar a doença e conseguir trabalhar de 
maneira segura. Na empresa onde a Camila 
e o Willian prestam serviços, por exemplo, 
a chegada do novo coronavírus mudou o 
jeito de trabalhar e impulsionou os inves-
timentos em estrutura e cuidados pessoais. 
Em 12 meses, a aplicação de verba para a 
segurança dos 289 funcionários foi superior 
a R$ 500 mil. 

Na Patena, quando os primeiros casos 
do COVID-19 foram confirmados em Campo 
Grande, todos que faziam parte do grupo 
de risco tiveram de ficar em casa em ser-
viço remoto. Para quem continuou presen-
cialmente, vans alugadas pela empresa 
buscavam e deixavam todos na porta de 
casa. Para passar da portaria, a regra 
ainda continua clara: ninguém entra sem 
máscara, sem medir a temperatura ou 
higienizar calçados e as mãos. Com frequ-
ência, o prédio de 30 mil metros quadrados 
passa pór sanitização para aumentar ainda 
mais a proteção. Por todos os cantos, 
a direção fixou cartazes informativos e 

Ampliamos a área de 
produção, criamos 
novos lavatórios e 
instalamos placas de 
acrílico nos refeitórios 
para separar as mesas

Marcos Maluf

positivamente na 

Estado. Segundo 
dados do Radar 

vagas”, aponta 
o 

Bruto) industrial e 
ajudou a alavancar a 
economia de Mato Grosso 

do Sul.

de R$ 22,4 bilhões 
em 2019 para R$ 23,5 

bilhões em 2020.

Sidney Giannaccini, diretor 
administrativo da Patena

por causa do calor que sai das máquinas. É 
ruim, mas sei que é por causa desses cuidados 

Pelas mãos de Willian foi revisado cada 
detalhe da confecção de 12 toneladas de detalhe da confecção de 12 toneladas de 
embalagens, que no último ano protegeram 

os dias quando eu saía de casa sentia medo 
de pegar a doença e transmitir para minha 
filha, mas um dos motivos que me fizeram não 
desistir nem abaixar a cabeça foi saber da 
importância do meu trabalho. Não foi apenas 
uma questão de salário, eu ajudei a fazer as 

Uma nova realidade 
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Pets aniversariantes recebem 
carinho de seus tutores e 
ganham festinha com direito 
a quitutes de “mêsversário”

Fotos: Ana Marcia

Festa
Canina

Pets aniversariantes recebem 

Festa
Canina

De acordo com a mé-
dica-veterinária Luana 
Lima, esse novo compor-
tamento adotado pelos hu-
manos, em cuidarem com 
mais atenção dos pets e 
comemorarem a presença 
deles, é muito importante 
para os animais.

“As pessoas finalmente 
conseguiram entender que 
a alimentação não é só um 
luxo e percebemos que na 
pandemia os cachorros e 
gatos passaram de apenas 
bichos de estimação, para 
membros da família, onde 
as pessoas passaram a cuidar mais. Hoje percebemos que os 
tutores estão mais preocupados com a alimentação mais natural 
dos animais e isso é de extrema importância.”

Ainda segundo Luana, a medicina veterinária vê isso com bons 
olhos, já que a saúde animal está sendo priorizada, o que foi in-
tensificado na pandemia, quando muitas pessoas passaram a ter 
os animais como verdadeiros companheiros durante este período 
em que o distanciamento social foi necessário. A recomendação 
é de que o tutor sempre busque informações sobre de onde vem 
o produto que vai comprar para seu animal. A veterinária reco-
menda que busquem por produtos os mais naturais possíveis, 
de preferência os feitos em casa, por profissionais qualificados, 
que conheçam a necessidade alimentar dos pets.

“Nós pedimos para que os tutores cuidem quanto à qualidade 
dos produtos, sempre buscando saber qual a procedência desses 
alimentos, procurar saber se é feito com produtos naturais 
mesmo, sem conservantes, informando as alergias e tudo mais. 
Eu gosto dessas manifestações de carinho e espero que os tutores 
demonstrem mais com doces e bolos específicos para os pets”, 
afirma Luana.

Beatriz Magalhães

O relacionamento entre tutores e pets 
apresentou uma mudança significativa, e a 
cultura de ter um animalzinho como membro 
da família tem proporcionado a festa aos 
bichinhos.

Vemos com frequência pais e mães come-
morando o “mêsversário” dos bebês, com um 
bolinho no dia em que a criança chegou ao 
mundo, e a moda agora é comemorar também 
a chegada desses companheiros dos homens: 
os pets, que passaram de simples bichinhos 
de estimação para membros oficiais de 
muitas famílias.

Por amor a Yvi, Ana Marcia começou a 
confeitar especialmente para pets, ainda em 
2017, quando passou a festejar a vida da sua 
cachorrinha.

“Sempre comemoramos os aniversários 
de todos os membros da família, inclusive 
o dela (Yvi). Foi assim que comecei a pes-
quisar sobre a culinária pet, a princípio 
para a oferecer à Yvi, que sempre foi muito 
alérgica e ao mesmo tempo comilona. Tudo 
ela queria e acabava passando mal. Hoje ela 
come os bolos e petiscos, testa todos, e não 
apresenta nenhuma reação alérgica”, explica 
Ana Marcia.      

A professora, perto da aposentadoria, 
viu na pandemia a oportunidade de investir 
no ramo, e hoje se dedica à confeitaria pet, 
na confecção de doces, bolos, brownies, pão 
de queijo, biscoitos e muitos outros quitutes 
feitos especialmente para cães e gatos. “No 
início do ano eu comecei a procurar alguma 
coisa para me satisfazer e então encontrei a 
confeitaria pet. Fiz cursos com profissionais 
qualificados de petchefs para poder propor-
cionar o melhor produto para meus clientes.”

Ana Marcia percebeu, por meio do seu 
carinho pela Yvi, sua pet, que muitos tutores 
estão dispostos a fornecer o melhor para 
seus animais, e então busca sempre os in-
gredientes mais indicados, visando à saúde 
dos animais.

A pedagoga Daniela Ensinas adotou a 
Nina Jolie durante a pandemia. Ter um 
pet era um desejo antigo da tutora e do 
filho. Agora, Daniela comemora todo dia 
4 a vida da Nina, com uma festa cheia de 
produtos específicos para a alimentação 
canina. “Quando eu adotei a Nina, mesmo 
que novata no mundo dos pets, sabia que 
existiam alguns alimentos específicos 
para eles, mas ainda não conhecia a 
confeitaria pet, foi quando eu comecei 
a comprar os biscoitos da Ana Marcia. 
Em seguida, já comecei com as comemo-
rações do mêsversário e a Nina aceitou 
muito bem”, conta Daniela. 

Na produção
A confeiteira Ana Marcia escolhe 

os ingredientes específicos para cada 
animal, e busca sempre um atendimento 
personalizado e por isso conversa com 
os tutores antes de cada produção para 
saber, por exemplo, se há algum item a 
que o animal tenha alergia e quais suas 
preferências. No Instagram @sabores_
da_yvi, Ana compartilha suas produções 
e ainda dá dicas de alimentação para 
os tutores que a seguem na rede social. 
“Os produtos que são confeitados por 
mim servem para uma interação entre 
tutor e pet, e todos têm um prazo de 
validade curto, justamente pela natura-
lidade dos ingredientes e a ausência de 
conservantes. E justamente para deixar 
os clientes cientes disso eu sempre envio 
junto dos produtos um informativo sobre 
o consumo dos quitutes.”

Na carta que encaminha junto das 
encomendas, a confeiteira alerta sobre 
a alimentação dos  animais, e pede para 
que os tutores fiquem atentos para que 
os produtos não interfiram no apetite dos 
pets quanto às refeições habituais.

Ela ressalta que a ingestão dos qui-
tutes não deve ultrapassar 10% da quan-
tidade diária total de alimentos consu-
midos pelo pet e orienta ainda a forma 

de armazenamento dos produtos. 
“Vejo o amor da Ana Márcia nos produtos. Desde o 

preparo, a apresentação até a entrega. A Nina pula de 
alegria quando a vê chegando. Isso para nós é o mais 
importante”, afirma a tutora Daniela Ensinas.

Mas o vet recomenda?
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O vice-governador Murilo Zauith (DEM), internado 
no Hospital Albert Einstein (SP) para tratar da Covid-
19, desde janeiro, teve alta, está bem e em sua casa, 
em Dourados. Ele não fala em fazer política.    
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

DUVIDO!        FRACO     

POIS É II          

QUEM DIRIA?         

FRACO II   

RETORNO    

POIS É!   

BENFEITO   

TRISTE FIM   

QUE SITUAÇÃO   

Cuidado com a carência. Ela pode fazer você enxergar 
amor onde não tem.   

O juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (sem par-
tido) já está em conversas finais e deverá anunciar, nos 
próximos dias, sua nova filiação partidária. Em novembro, 
deve anunciar que será candidato ao governo do Estado.   

Lembrando que o 11 de setembro que passou foi uma 
data para o mundo não esquecer. Completou 20 anos a 
destruição das torres gêmeas do World Trade Center, 
em Nova Iorque, pelo Al-Qaeda, grupo extremista do 
Paquistão. Quantas vidas perdidas, quanta dor. Que a 
paz volte a reinar entre os Homens, é o que pedimos.   

Não tem jeito mesmo. Por ofensas homofóbicas contra o 
governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, 
foi condenado pela Justiça gaúcha a pagar R$ 300 mil. O 
ex-deputado deu duas declarações ofensivas sobre Leite 
em março deste ano, sendo uma no Twitter e outra em 
entrevista a uma rádio de Porto Alegre.   

Zé Faísca (ex-Zé Trovão) está foragido e já foi localizado 
pela Interpol num hotel da cidade do México. Dizem que, 
para evitar ser preso, enquanto aguardava o julgamento 
do pedido de habeas corpus, mudou de endereço. Só não 
deve ter ido para a região de Acapulco porque, por lá, nos 
últimos dias, terremotos e enchentes têm colocado em risco 
a vida de muita gente. Terrível encruzilhada: ou a prisão 
ou submergir nas águas do Caribe.   

O naturalista Alexander von Humboldt nasceu no dia 14 
de setembro de 1769, em Berlim, Alemanha. Seu nome era 
Friedrich Heinrich Alexander, o barão de Humboldt, a fusão de 
nome e título gerou o pseudônimo. Explorador por natureza, 
lançou bases de ciências como a Geologia, a Climatologia e 
a Oceanografia. Sua frase só poderia espelhar tudo em que 
acreditava: “A civilização de um povo avalia-se pela forma que 
seus animais são tratados”. Von Humboldt morreu em 06 de 
maio de 1859. 

Vi uma pesquisa em que a deputada federal Rose Modesto 
(PSDB) lidera a disputa ao Senado a 2022 no MS, derrotando 
a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias (DEM). No outro cenário, a 
deputada aparece em segundo lugar liderando a disputa pelo 
governo de MS. Nessa pesquisa, só dá ela?   

Por falar em grupos extremistas, é bom lembrar 
que não é apenas com atos terroristas que vida das 
pessoas é afetada. Atentados como a explosão das 
torres gêmeas destroem o que o Homem construiu e 
levam muitos para o túmulo. Mas existe outro tipo de 
atentado, que virou moda no Brasil e que tenta, com 
palavras escritas e faladas, destruir a moral, o pensa-
mento e a dignidade das pessoas. Ele é praticado por 
um tipo de gente que, ao constatar que sua opinião 
política não é compartilhada, no lugar do diálogo, sim-
plesmente tenta convencer jogando pesadas pedras. É 
o caso de uma emergente ridícula, pseudossocialite, 
que no melhor estilo melancia na cabeça não faz outra 
coisa para aparecer. Para defender seu ídolo, seu mito 
(e cabe a cada um escolher o seu, já que vivemos 
numa democracia), usando uma infeliz citação do 
apresentador Ratinho que, para os menos informados, 
também já foi deputado federal, chamou os contrários 
de bandidos. A postagem da dita cuja soou mal na co-
munidade e até no meio de suas amigas. Virou motivo 
de chacota e o assunto mais comentado em mesas 
de bares e restaurantes. Algumas pessoas que se 
sentiram ofendidas e que, definitivamente, bandidos 
ou bandidas não são, já pensam em acionar a Justiça. 
O assunto ainda promete render. Freio na língua e 
cuidado nas postagens são sempre aconselháveis.   

Os carros 0km continuam a escalar a tabela de preços. 
Mesmo modelos “populares” como o Gol já beiram os R$ 90 
mil. Após novo reajuste, o hatch de entrada da Volkswagen 
custa nada menos que R$ 88.630 na sua versão mais com-
pleta, com motor 1.6 flexível e câmbio automático de seis 
marchas. Nesse valor, está embutida a pintura metálica, 
que custa R$ 1.610. 

Estavam na avenida Paulista, em São Paulo, dois 
sul-mato-grossenses, o ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta (DEM) e a senadora Simone 
Tebet (MDB).   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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A batata do conselheiro do Tribunal de Contas Waldir 
Neves está assando. O juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, 
da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos do TJMS, aceitou as duas ações populares 
para anular decisões que blindaram a Solurb, assim, 
pode levar Neves à condenação de R$ 200 milhões.     

O empresário Antônio Moraes com a esposa, Carmen.  Mariana Oliveira e o pecuarista Túlio Bass.   

 O empresário Pedro Vasconcelos e a esposa, Teresa Cristina Vasconcelos.

Os empresários Adriano e Graciela Amaral, sua esposa.   

SAÚDE     

O fiasco de público nos protestos promovidos pelo 
Movimento Brasil Livre (MBL), no domingo, pelo 
impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), aumentou a pressão para que alguns aspi-
rantes repensem suas candidaturas à presidência.   

São João Paulo II, 
abençoe nossa terça-
feira e nossa semana. 
Guarde-nos de todo 
mal e proteja-nos. 
Hoje e sempre.  
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Momentum

Fotografias com olhar 
artístico trazem visões 
singulares da natureza 
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Plaenge traz exposição fotográfica a céu 
aberto ao Parque das Nações Indígenas

Beatriz Magalhães

Um dos cenários mais 
lindos e conhecidos de Mato 
Grosso do Sul, o Parque das 
Nações Indígenas em Campo 
Grande sempre proporciona 
imagens incríveis da natu-
reza que ganham as redes 
sociais e estimulam os visi-
tantes a fazerem registros 
pessoais e de momentos 
únicos da vida. Ampliando 
mais a visão da diversidade 
da flora e fauna da nossa 
cidade e os cenários envoltos 
no parque, a Plaenge realiza 
a sua primeira exposição a 
céu aberto intitulada “Mo-
mentum”, que traz registros 
artísticos e únicos feitos pelo 
fotógrafo Alexandre Raupp. 
A exposição acontece ao lado 
do Parque das Nações In-
dígenas entre as ruas Ivan 
Fernandes Pereira e Hélio 
Yoshiaki Ikeziri.

A exposição a céu aberto 
traz uma visão artística da 
natureza, suas cores e tons em 
registros singulares da vida 
natural feitos por Alexandre 
Raupp, reconhecido por ofe-
recer lindas obras de artes e 
formas de expressão por meio 
da fotografia. Seus trabalhos 
são marcados pela busca de 
imagens que são capazes de 
traduzir de forma intensa o 
momento ou o lugar.

O fotógrafo iniciou o tra-
balho autoral sobre as nu-
anças de cor do céu ainda 
em 2013 e desde então vem 
criando uma grande coleção 
de gradientes. “Campo Grande 
já me impressionou no mo-
mento que desci do avião. 
O sol já tinha se posto e as 
cores estavam muito incríveis. 
Como a cidade é bem plana, 
tive essa percepção diferente 
de onde moro [Porto Alegre]. 
Em Campo Grande parece que 

temos ‘mais céu’ e por isso foi 
realmente uma experiência 
incrível”, comenta Alexandre.

Raupp afirma que, entre 
suas inspirações para cons-
trução da sua personalidade 
fotográfica, estão grandes pin-
tores como Mark Rohtko, Mon-
drian e Kandinsky. “Entres os 
trabalhos que mais me inspi-
raram foram do Mark Rohtko, 
onde a cor adquiriu um papel 
crucial nas pinturas. A ideia 
era que o espectador tivesse 
uma relação meditativa com as 
obras. As obras de Mondrian 
e Kandinsky foram bem im-
pactantes na minha formação 
também”, explica.

“Tenho vontade de voltar a 
Campo Grande com certeza, e 
para o ano que vem já planejo 
uma viagem para o Pantanal 
com um amigo fotógrafo que já 
foi algumas vezes por lá. Não 
vejo a hora de poder ver onças 
ao vivo”, afirma.

Fauna, flora, cores e nuanças
Alexandre comenta que seu 

interesse pelas cores começou 
em 2013 e desde então “cole-
ciona” as nuanças de cores 
do céu.  “Meu interesse pelas 
cores começou com a obser-
vação da mudança de tons em 
questão de minutos que temos 
nas famosas horas mágicas 
do amanhecer/entardecer. Co-
mecei a colecioná-las.”

A convite da Plaenge, 
Raupp visitou Campo Grande 
e ficou impressionado com as 
cores, fauna e flora que se har-
monizam de forma sem igual. 
“Visitar Campo Grande foi um 
grande prazer. Uma cidade de-
senvolvida, mas que não deixa 
de lado a natureza. Ver araras 
voando pela cidade por si só 
já é uma grande experiência. 
Caminhar e fotografar pelo 
Parque das Nações Indígenas e 
ver a harmonia entre pessoas 
e animais foi incrível. E as 

cores, nuanças e degradês do 
céu de Campo Grande foram 
uma grata surpresa também; 
tive o prazer de registrar dias 
maravilhosos”, afirma.

Exposição a céu aberto
A Plaenge idealizou a expo-

sição “Momentum” com o obje-
tivo de trazer um olhar artístico 
e ampliado da fauna e flora que 
estão dentro e no entorno do 
Parque das Nações Indígenas. 
Para a gerente de Novos Ne-
gócios, Ada Maria de Lima, o 
Parque das Nações Indígenas 
retrata uma aproximação com 
a natureza dentro de Campo 
Grande sem igual, mas propor-
ciona aos visitantes uma visão 
mais ampla do que nos cerca. 

“A natureza nos convida a 
ter esse olhar contemplativo 
para os momentos da nossa 
vida, todos os dias. Ela nos 
mostra a sua força, simplici-
dade e beleza por meio das 

suas cores vivas, como as flo-
radas dos ipês, as mudanças e 
gradientes do céu pelas esta-
ções do ano, a relação das aves 
que sobrevoam nossa cidade 
e o Parque das Nações Indí-
genas, e muito mais. A expo-
sição “Momentum” nos convida 
a ter esse olhar ampliado e 
traz a reflexão para que pos-
samos enxergar esses detalhes 
e cores em nosso cotidiano e 
em nossas vidas”, explica Ada.

A curadoria da exposição 
a céu aberto é feita pela Ge-
rência de Novos Negócios e 
pelo Departamento de Marke-
ting da Plaenge, que ficará ex-
posta até meados de outubro.

SERVIÇO: A exposição 
“Momentum” está localizada entre 
as ruas Ivan Fernandes Pereira 
e Hélio Yoshiaki Ikeziri, em frente 
da entrada Guató, do Parque das 
Nações Indígenas. A visitação é 
aberta e totalmente gratuita.
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Plaenge traz exposição fotográfica a céu 
aberto ao Parque das Nações Indígenas

Beatriz Magalhães

Um dos cenários mais 
lindos e conhecidos de Mato 
Grosso do Sul, o Parque das 
Nações Indígenas em Campo 
Grande sempre proporciona 
imagens incríveis da natu-
reza que ganham as redes 
sociais e estimulam os visi-
tantes a fazerem registros 
pessoais e de momentos 
únicos da vida. Ampliando 
mais a visão da diversidade 
da flora e fauna da nossa 
cidade e os cenários envoltos 
no parque, a Plaenge realiza 
a sua primeira exposição a 
céu aberto intitulada “Mo-
mentum”, que traz registros 
artísticos e únicos feitos pelo 
fotógrafo Alexandre Raupp. 
A exposição acontece ao lado 
do Parque das Nações In-
dígenas entre as ruas Ivan 
Fernandes Pereira e Hélio 
Yoshiaki Ikeziri.

A exposição a céu aberto 
traz uma visão artística da 
natureza, suas cores e tons em 
registros singulares da vida 
natural feitos por Alexandre 
Raupp, reconhecido por ofe-
recer lindas obras de artes e 
formas de expressão por meio 
da fotografia. Seus trabalhos 
são marcados pela busca de 
imagens que são capazes de 
traduzir de forma intensa o 
momento ou o lugar.

O fotógrafo iniciou o tra-
balho autoral sobre as nu-
anças de cor do céu ainda 
em 2013 e desde então vem 
criando uma grande coleção 
de gradientes. “Campo Grande 
já me impressionou no mo-
mento que desci do avião. 
O sol já tinha se posto e as 
cores estavam muito incríveis. 
Como a cidade é bem plana, 
tive essa percepção diferente 
de onde moro [Porto Alegre]. 
Em Campo Grande parece que 

temos ‘mais céu’ e por isso foi 
realmente uma experiência 
incrível”, comenta Alexandre.

Raupp afirma que, entre 
suas inspirações para cons-
trução da sua personalidade 
fotográfica, estão grandes pin-
tores como Mark Rohtko, Mon-
drian e Kandinsky. “Entres os 
trabalhos que mais me inspi-
raram foram do Mark Rohtko, 
onde a cor adquiriu um papel 
crucial nas pinturas. A ideia 
era que o espectador tivesse 
uma relação meditativa com as 
obras. As obras de Mondrian 
e Kandinsky foram bem im-
pactantes na minha formação 
também”, explica.

“Tenho vontade de voltar a 
Campo Grande com certeza, e 
para o ano que vem já planejo 
uma viagem para o Pantanal 
com um amigo fotógrafo que já 
foi algumas vezes por lá. Não 
vejo a hora de poder ver onças 
ao vivo”, afirma.

Fauna, flora, cores e nuanças
Alexandre comenta que seu 

interesse pelas cores começou 
em 2013 e desde então “cole-
ciona” as nuanças de cores 
do céu.  “Meu interesse pelas 
cores começou com a obser-
vação da mudança de tons em 
questão de minutos que temos 
nas famosas horas mágicas 
do amanhecer/entardecer. Co-
mecei a colecioná-las.”

A convite da Plaenge, 
Raupp visitou Campo Grande 
e ficou impressionado com as 
cores, fauna e flora que se har-
monizam de forma sem igual. 
“Visitar Campo Grande foi um 
grande prazer. Uma cidade de-
senvolvida, mas que não deixa 
de lado a natureza. Ver araras 
voando pela cidade por si só 
já é uma grande experiência. 
Caminhar e fotografar pelo 
Parque das Nações Indígenas e 
ver a harmonia entre pessoas 
e animais foi incrível. E as 

cores, nuanças e degradês do 
céu de Campo Grande foram 
uma grata surpresa também; 
tive o prazer de registrar dias 
maravilhosos”, afirma.

Exposição a céu aberto
A Plaenge idealizou a expo-

sição “Momentum” com o obje-
tivo de trazer um olhar artístico 
e ampliado da fauna e flora que 
estão dentro e no entorno do 
Parque das Nações Indígenas. 
Para a gerente de Novos Ne-
gócios, Ada Maria de Lima, o 
Parque das Nações Indígenas 
retrata uma aproximação com 
a natureza dentro de Campo 
Grande sem igual, mas propor-
ciona aos visitantes uma visão 
mais ampla do que nos cerca. 

“A natureza nos convida a 
ter esse olhar contemplativo 
para os momentos da nossa 
vida, todos os dias. Ela nos 
mostra a sua força, simplici-
dade e beleza por meio das 

suas cores vivas, como as flo-
radas dos ipês, as mudanças e 
gradientes do céu pelas esta-
ções do ano, a relação das aves 
que sobrevoam nossa cidade 
e o Parque das Nações Indí-
genas, e muito mais. A expo-
sição “Momentum” nos convida 
a ter esse olhar ampliado e 
traz a reflexão para que pos-
samos enxergar esses detalhes 
e cores em nosso cotidiano e 
em nossas vidas”, explica Ada.

A curadoria da exposição 
a céu aberto é feita pela Ge-
rência de Novos Negócios e 
pelo Departamento de Marke-
ting da Plaenge, que ficará ex-
posta até meados de outubro.

SERVIÇO: A exposição 
“Momentum” está localizada entre 
as ruas Ivan Fernandes Pereira 
e Hélio Yoshiaki Ikeziri, em frente 
da entrada Guató, do Parque das 
Nações Indígenas. A visitação é 
aberta e totalmente gratuita.
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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 13/09

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

O astral fica tenso logo cedo e vale a pena ter cautela na 
hora de cuidar da saúde. Também será preciso driblar a 
impulsividade e fugir dos exageros se quiser que as coisas 
entrem nos eixos, especialmente no trabalho. Com a 
entrada da Lua em Capricórnio, vai ser preciso um esforço 
extra pra dar conta de todo o serviço. Palpite do dia: 63, 
36 e 99. Cor do dia: vinho.

Esta terça amanhece tensa e há risco de briga ou 
desentendimento com amigos, pessoas próximas ou com o 
mozão. Ainda bem que logo a Lua se muda para Capricórnio 
e você ganha mais ânimo para encarar as tarefas. Ainda 
assim, não se surpreenda se pintar o desejo de quebrar a 
rotina de alguma maneira. Palpite do dia: 91, 37 e 73. Cor 
do dia: vermelho

Pode se preparar para novidades e mudanças de última 
hora nesta terça, seja no trabalho ou em outras áreas. 
Logo cedo, porém, sossegue o facho e faça um esforço 
para controlar o seu temperamento -- os astros avisam que 
há risco de briga com alguém mais velho ou um parente. 
Palpite do dia: 02, 74 e 29.
Cor do dia: pérola

Você começa o dia tagarelando pelos cotovelos, mas precisa 
ter cuidado para não falar mais do que deve nem espalhar 
fake news por aí, mesmo sem intenção. Se não filtrar o 
que diz, corre o risco de se meter em confusão, inclusive 
no trabalho. O Spray de Proteção vai ajudar a evitar esses 
constrangimentos. Ainda bem que logo a Lua se muda para 
Capricórnio e favorece os relacionamentos.

As finanças vão precisar de uma atenção extra logo 
cedo. O prejuízo tá aí e, se você não controlar os 
gastos, vai bater à sua porta. Depois não adianta 
chorar sobre os boletos, hein? Mas com a Lua de 
mudança para Capricórnio, pelo menos vai contar 
com boas energias no seu trabalho. Palpite do dia: 
49, 31 e 85. Cor do dia: dourado

Em casa, pode se preparar para encarar aquele climão 
com a família se insistir em bater o pé e fazer tudo do seu 
jeito, e pode sobrar até para o romance, ainda mais se já 
mora com o mozão. Mas não se preocupe, é só resolver 
os possíveis desentendimentos ocm uma boa conversa e 
até mesmo com o nosso Banho de Harmonia de Casais. 
Palpite do dia: 59, 32 e 68. Cor do dia: pink

O dia começa trazendo desafios, Libra, seja ao lidar 
com a saúde, com questões pendentes no trabalho ou 
fofocas e gente falsa. Inspire, respire e não pire, porque 
as coisas devem melhorar ao longo do dia: a Lua está 
de mudança pra Capricórnio e vai colocar assuntos 
familiares ou ligados à sua casa em primeiro plano. 
Palpite do dia: 33, 06 e 78. Cor do dia: azul-celeste

Lua e Marte trocam farpas bem cedinho e colocam as 
amizades em risco. Se alguém aparecer pedindo uma grana 
emprestada, saia correndo, Escorpião! A boa notícia é que 
a Lua se muda para Capricórnio logo em seguida e deixa 
o clima mais leve. Raciocínio e ideias serão seus maiores 
trunfos, assim como tudo o que envolva comunicação. 
Palpite do dia: 52, 88 e 25. Cor do dia: verde-esmeralda

Você vai precisar de jogo de cintura logo cedo -- ceder em 
algumas coisas pode evitar bate boca e confusão, tanto em 
casa quanto no trabalho. Depois, a Lua promete boas novas 
para seus interesses materiais. Assuntos que envolvem 
dinheiro ganham destaque, e você terá habilidade para 
encher o bolso, embora tenha que lidar com a tentação 
de se jogar nas compras.

O dia começa tenso e, se tem planos para uma viagem, 
redobre os cuidados com a saúde e com o itinerário. Depois, 
a Lua se muda para o seu signo e promete mais energia 
para ir atrás dos seus interesses, brigar pelo que deseja e, 
se nada disso der resultado, usar a simpatia para convencer 
os outros a ficarem do seu lado. Palpite do dia: 81, 27 e 
45. Cor do dia: vermelho

Mudanças inesperadas e prejuízo podem agitar o início 
desta terça, Aquário, por isso, todo cuidado é pouco. O 
astral melhora ao longo do dia se confiar em seu sexto 
sentido. Fique na sua, evite chamar muita atenção e use 
suas habilidades de detetive para descobrir quem merece 
confiança e quem está tramando contra os seus interesses. 
Palpite do dia: 82, 91 e 73. Cor do dia: malva

Se depender das estrelas, você vai precisar de jogo de 
cintura para driblar atritos em seus relacionamentos, 
inclusive com colegas ou parceiros nos negócios. Depois, 
tudo melhora e poderá contar com mais energia para sair 
da mesmice e cuidar dos seus interesses, inclusive no 
trabalho. Palpite do dia: 65, 83 e 29.
Cor do dia: creme

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

Domênico beija Antônia. Malagueta pega o en-
velope encontrado no chapéu de Arlete e vê fotos e 
um laudo sobre um acidente. Arlete se desespera 
ao ver que o envelope não está mais no chapéu. 
Antônia e Domênico concluem que Júlio e Agnaldo 
mentiram em seu depoimento. Sabine aparece de 
surpresa na casa de Madalena. Arlete pergunta 
a Athaíde onde estão seus documentos. Júlio ob-
serva uma pichação no quiosque, o acusando de 
ladrão. Madalena fica arrasada quando Sabine lhe 
oferece dinheiro para se afastar de Dom. Antônia 
deduz que Isabel está lhe evitando. 

Marcela aceita sair com Edgar. Luti pede Ca-
mila em casamento. Jacques exige que Clotilde 
deixe seus filhos fora da briga com Ariclenes. 
Stéfany arma uma confusão na casa de Nicole 
e Daguilene reaparece para surpresa de todos. 
Desirée delira e chama por Jorgito. Beatrice 
M. critica o baixo nível da disputa entre Jac-
ques, Jaqueline e Valentim. Ariclenes e Marta 
se reconciliam. Stela diz que falta paixão na 
nova coleção de Jaqueline. Isabel leva Renato 
ao curso de artes gráficas. Edgar questiona se 
Marcela ainda o ama. 

Pilar desiste de sua bolsa de estudos. Eudoro 
conta a Tonico que Dolores se encontrará com 
as princesas. Germana passa mal com a comida 
de Licurgo para a inauguração do cassino. 
Teresa e Luísa não compreendem a decisão 
de Pilar de permanecer no Brasil. Eudoro 
confronta Pilar na inauguração do cassino. 
Pedro vai atrás de Luísa, e Samuel os alerta 
sobre Teresa. Pilar flagra Samuel com Luísa 
e estranha a proximidade dos dois. Samuel e 
Luísa tentam despistar Pilar. Tonico explica a 
Nélio seu plano para atrapalhar Pilar. 

Karina fica bolada com Pedro, mas Lobão 
manda que a garota termine treino antes de 
procurar o ex. Cobra sente ciúmes de Jade 
com Henrique. Tomtom distrai Delma para que 
Pedro encontre Karina. Todos da banda esperam 
por Karina. Karina chega e se emociona com a 
homenagem, mas Pedro vacila e ela se irrita. 
Delma interrompe a luta entre Karina e Pedro 
e coloca o filho de castigo. Delma diz para Gael 
manter Karina longe de Pedro. Gael tenta falar 
com Karina, mas leva fora. Cobra leva Karina de 
moto para a casa de Nat. 

Junior e Carol vão até a casa de Helena e 
contam para ela que encontram Lucia. Junior 
diz que sabe sobre o cárcere privado com que 
mantinha Lucia. Helena chora e diz que perdeu 
sua filha e genro em acidente de carro. Junior 
lembra que mesmo assim a atitude é um crime. 
Helena promete que jamais deixará Lucia 
presa. André diz que encontrou uma das mu-
lheres que pode ser mãe de Cris, mas a mulher 
diz que não quer conhecer a possível filha. Cris 
diz que quer falar com ela mesmo assim, pois 
quer saber o motivo de ter sido abandonada. 

Cora confirma a presença de Maria Marta no 
bar de Manoel. Xana afirma a Juliane que des-
cobrirá se Luciano está sendo bem tratado. José 
Alfredo pensa em sua conversa com Jesuína. José 
Pedro discute com Amanda. Bruna flagra Danielle 
escutando a gravação de uma conversa com José 
Pedro. Cláudio sugere que Leonardo faça uma 
demonstração de seus hambúrgueres no restau-
rante. Marcão ouve uma conversa entre Cristina 
e Elivaldo e conta para Maurílio. Du diz a João 
Lucas que Ísis ligou para ele. José Alfredo pede 
para ver o atestado de óbito do filho de Jesuína.

Novelas Novelas Novelas 

Divulgação

Zezé Motta fala sobre sua 
vida sexual aos 77 anos

Com mais de 150 personagens na bagagem, Zezé será 
a apresentadora do especial “Falas da Vida”, que será 
exibido pela Globo em 1º de outubro, no Dia Internacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa. A atriz e cantora também vem 
fazendo um enorme sucesso no Instagram. Com 716 mil 
seguidores na rede social, ela compartilha fotos recentes, 
faz publicidade para diferentes marcas, recorda imagens 
e histórias marcantes sobre sua carreira e sua trajetória 
pessoal. No último 6 de setembro, em que é comemorado 
o Dia do Sexo, ela publicou algumas imagens de ensaios 
fotográficos em que aparece nua nas décadas de 70 e 80 e 
falou sem tabus sobre a nudez e o apelo sensual: “O sexo 
sempre esteve muito presente na minha carreira. Foram 
inúmeros os papéis onde eu expunha o meu corpo a favor 
da arte. Nunca vi isso como ser vítima do estereótipo 
racista que a mulher negra é mais fogosa. Isso é mito”, 
escreveu na publicação. E continuou, dizendo que uma vida 
sexual regular tem a ver com saúde, mas que sexualidade 
é uma coisa muito complexa: “Se você vai transar com 
uma pessoa que você está amando, não dá para comparar 
se é melhor porque ela é negra ou branca”. A atriz contou 
ainda que, nos últimos anos, passa tempos sem fazer sexo. 
“Jamais imaginaria ficar um ou dois anos sem fazer sexo 
no passado. Hoje em dia, sei que isso é possível. Posso até 
sentir falta, mas dá para ficar sem”, explicou a artista, que 
faz reposição hormonal.

Telinha
Marisa Orth encarna
Kellen Pescoção em
novo humorístico 
do Multishow

Salto de acrílico, blusa com manga bufante, 
maquiagem carregada e muito brilho. É assim 
que Marisa Orth surge em cena como Kellen 
Pescoção no humorístico “Central de Bicos”, 
que estreou nesta segunda-feira, dia 13, às 
22h30, no Multishow. A personagem é uma 
das protagonistas da nova atração ao lado de 
Maurício Manfrini (que volta a viver Paulinho 
Gogó), e Babu Santana (o Manteiguinha). 
“Kellen é bem furiosa. Gosto do fato de ela ser 
uma hater, tive muito prazer em fazer. Ela é 
grosseira, violenta, muito cafona e exagerada. 
Eu amo. E ainda jura que tem bom gosto”, 
diverte-se a atriz. Na história, Kellen é casada 
com Manteiguinha e acaba sendo convencida 
por seu irmão, Paulinho Gogó, a abrir um 
novo negócio, a Central de Bicos, que oferece 
diferentes tipos de serviços aos clientes. 
“Paulinho Gogó é um personagem que já é 
um ser vivo, está pronto. Eu tive de criar um 
personagem novo. Estou apreensiva. Espero 
conseguir ser engraçada.”
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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 Privilegiada. 
Possui Ampla Sala De Es-
tar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Servi-
ço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização.   
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

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   

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

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

ED DONA NETA 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 – CEN-
TRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

ED DONA NETA 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 

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

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 

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

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

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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

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

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

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

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

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 

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

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo 
Terreno (660m²). Possui 
Hall Social, Duas Salas de 
Estar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 

Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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

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 
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SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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

PRISMA LTZ 1.4
ANO:2013/2014 COR: 
PRETA/COMPLETO/RO-
DAS /MY LINK/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

FOCUS 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

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

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

GOL 1.6L 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

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

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

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 

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 

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

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

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

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

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

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

 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 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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



D3Campo Grande-MS | Terça-feira, 14 de setembro de 2021CLASSIFICADOS

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. 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
Pajero Full Hpe Diesel 11/11 
prata R$ 99.900,00. Telefo-
nes 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
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
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. 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
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
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
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 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 LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

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 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 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 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 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

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

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

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
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207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

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

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

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

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

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

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 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

MONTAGEM DE MÓVEIS 
Trabalhamos com monta-
gem, desmontagem, insta-
lação. Aceitamos cartões 
crédito/débito.  WhatsA-
pp:(67)99224-9087 Jhony 
Anderson 

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 

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 

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).

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

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 

CASA DO FORRO 
BRASIL

Instalação de forro Pvc, 
divisórias, Pvc madeirado, 
porta sanfonada. Fazemos 
colocação acima de 15 
metros. Orçamento sem 
compromisso Rua: Coronel 
Zelito, 591 Jardim José Pe-
reira Telefones: (67) 3362-
1862/ (67) 99103-5708/ 
(67) 98173-3330

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

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

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 

DIEGO CALHAS
Trabalhamos com coifas, 
rufos, calhas e chaminés. 
Aceitamos cartões Rua: 
Ernesto Borges-Quadra17 
lote 08 Bairro: Morada Im-
perial. Ligação e WhatsApp 
(67) 99234-6365 / (67) 
99915-4386 

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

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. 

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 

CONSTRUÇÕES GOES
Trabalhamos com constru-
ção de barracões de madei-
ra de eucalipto, estruturas 
metálicas, decks e cochos, 
reformas de mangueiro, 
reformas de casas em chá-
caras e fazendas. Ligação 
e WhatsApp (67) 99664-
2287/ (67) 99960-9127 

FRETE
Faço frete a partir de 
R$40,00, com caminhone-
te S10. E a carreta grande a 
partir de R$60,00. Trabalho 
das 06:00 as 17:00, todos 
os dias. Outros bairros 
a combinar, interior por 
KM rodados. Para orça-
mentos: (67)99959-2445 
(67)99202-9727 Tião do 
frete 

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 

PEQUENOS FRETES
Faço pequenos fretes em 
todas as regiões de Campo 
Grande/MS. Serviço com 
responsabilidade e respei-
to com o Cliente Ligação 
e WhatsApp (67) 99129-
3362 Caique 

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. 

JASMIM DO POETA 
MANUTENÇÃO DE JAR-

DIM & PAISAGISMO
Corte de árvores, corte de 
grama, plantio de gramas, 
podas de árvores, limpeza 
de terrenos e fazemos frete. 
Instagram: jasmim do po-
eta Agdo Graxa/ Andressa 
Whatsapp: (67) 99277-
9592 / (67) 99945-7034 

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 
geral. Orçamento sem 
compromisso, 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 

RAFAEL MASSOTERA-
PEUTA

Diversas técnicas ,Anti 
stress ,Reflexologia Shiatsu 
,De SP em CG/MS .Ambien-
te climatizado .Atendimento 
realizado seguindo todos 
os protocolos de biossegu-
rança. Ligações/ Whatsapp 
(11)98628_5691

CLÁUDIA DIARISTA
Faço diárias, faxinas, fre-
e-lancer. Atendo todos os 
dias, incluindo sábados, 
domingos e feriados. Tra-
balho com salgados para 
festa, com produtos de 
qualidade. Tudo feito com 
zelo e carinho, priorizando 
o cliente. Agende! WhatsA-
pp: (67)99347-8516  

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, Vi-
sitas em Domicílio. www.
paixaoeprazer. com.br 
Fone: 3043-4343  / 9 9332-
9227.

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

Quem ainda não teve e 
enquanto não tiver acesso 
à vacina pode se prevenir 
contra todos os tipos de 
coronavírus (Covid-19, 
chikungunya, H1N1, zika, 
dengue, etc.) com remédio 
de eficácia (85%) provada 
cientificamente randomiza-
da, conforme o site: www.
laurohenchen.com.br

MENINAS DOCE
Fazemos bolos decorados, 
Naked Cake, kit festa, cen-
tro de doces, barcas doces, 
caixas presente, trufas 
e chocolates recheados. 
Contato Whatsapp Meninas 
Doce (67) 99643-7474 / 
(67) 99161-9952 

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

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITUAL, 
ÓTIMAS PREVISÕES. SIGI-
LO ABSOLUTO. JOGAM - 
SE CARTAS DE TARÔ. CON-
SULTA R$ 30. Rua Antonio 
Maria Coelho 646. Fone: 
9.8116-3003/ 9.8165-
9057/9.8206-6644.

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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


