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Emeis passam 
a funcionar 

com 100% da 
capacidade

Previsão é de que 
projeto seja votado 
na Assembleia 
Legislativa até 
o fim deste mês
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ESPORTES

Biblioteca pública 
oferece acessibilidade 
para pessoas cegas

ARTES

Caravana da Saúde ganha novo formato 
para agilizar atendimentos em todo MS

O governador Reinaldo Azam-
buja apresentou na terça-feira 
(14) aos deputados o projeto de 
lei que substitui o programa da 
Caravana da Saúde. Com a nova 
proposta, o governo pretende 
credenciar unidades de saúde pú-
blicas e privadas para que façam 
diagnósticos e cirurgias eletivas 

acumuladas durante o período de 
pandemia. A intenção é de que 
a fila seja zerada em cerca de 
dez meses. 

O novo projeto foi dividido em 
duas etapas, visando contemplar 
ainda os exames clínicos neces-
sários para a concretização das 
cirurgias: o Opera MS, com 94 

tipos de procedimentos cirúr-
gicos, e o Examina MS, que lista 
66 exames de média e alta com-
plexidade. Durante a entrega, 
o governador explicou que as 
clínicas cadastradas vão prestar 
os serviços respeitando a ordem 
na fila da central de regulação 
estadual. Página A5

MS receberá ministro 
do Supremo Federal 
e também Bolsonaro

Cristiano Ronaldo 
iguala recorde, mas 
United toma virada

Pesquisa mostra prefeito 
de Dourados, Alan Guedes, 
com 75% de aprovação

Governo reduz ICMS 
para anular cobrança de 
tarifa extra da energia

Bonito espera receber até 
5 mil turistas por mês com 
novos voos em dezembro

Os próximos dias em Mato Grosso do 
Sul deverão ser agitados com presenças 
de ministros do Judiciário Federal e  
também do presidente Jair Bolsonaro. 
Nessa sexta-feira (17), está previsto 
para participar de solenidade da Jus-
tiça Eleitoral o ministro do STF, Dias 
Toffoli, além de ministros do TSE e do 
STJ. No dia 1º de outubro, o presiente 
Jair Bolsonaro retona ao Estado. Dessa 
vez, segundo informou o deputado es-
tadual Coronel David, o presidente irá 
a Bonito, onde terá agenda ligada ao 
setor de tursmo. Além disso, também 
esta semana, o ministro do Turismo, 
Gilson Machado, visita a Expoagro em 
Dourados, na quinta, e na sexta-feira 
vai a Bonito. Página A3

As Emeis (Escolas 
Municipais de Ensino 
Infantil) começaram a 
receber os alunos de 4 
meses a 3 anos sem es-
calonamento na última 

segunda-feira (13). Para 
alunos de 4 a 5 anos, o 

modelo permanece. A al-
teração foi motivada pela 
boa adesão obtida desde 

a retomada. Página A6

A palavra escrita não é 
acessível para 6,5 milhões de 
pessoas brasileiras que pos-
suem deficiência visual, sendo 
582 mil cegas e 6 milhões com 
baixa visão. Mas o governo do 
Estado, por meio da Biblioteca 
Pública Estadual Dr. Isaías 
Paim, oferece um vasto acervo 
em braille com livros, revistas 
e audiolivros, e pesquisas em 
uma sala de acessibilidade. 
Também são oferecidas lupas 
e um equipamento cujo har-
dware possibilita exibir em 
braille. Página C1

Frustração define a rees-
treia de Cristiano Ronaldo 
pelo Manchester United em 
uma edição de Liga dos Cam-
peões. O modesto Young Boys, 
da Suíça, arrancou no minuto 
final uma virada contra os 
ingleses, 2 a 1, pela 1ª rodada 
do Grupo F do torneio. Outros 
jogos: Bayern Munique 3 x 0 
Barcelona, Chelsea 1 x 0 Zenit 
e Juventus 3 x 0 Malmõ.

Em meio à retração, 
surgem novos 
empregos e expansão 
de mercado

O auxiliar de laboratório Ar-
naldo Pereira Júnior vai ao serviço 
de bicicleta e não se queixa, pois 
tem trabalho. Ex-morador de rua, 
agradece a transformação na sua 
vida em plena pandemia ao deixar 
o setor de produção para atuar no 
de química. O cuidado com a bios-
segurança fez a empresa em que 

ele trabalha, a Química Central, 
localizada no Indubrasil, manter a 
rotina e expandir mercados para 
países da América Latina. Em nível 
nacional, no segundo trimestre de 
2020, a participação da indústria de 
transformação no valor adicionado 
do PIB foi de 9,7%. Esse percentual 
subiu para 10%. Página B4
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Pesquisa realizada pelo Instituto 
Ranking, entre os dias 5 e 10 de setembro, 
mostra que o prefeito Alan Guedes tem a 
aprovação de 75% dos douradenses em 
sua administração municipal. Guedes foi 
eleito no pleito de 2020. Página A3

Com a entrega do projeto de lei que 
objetiva anular o impacto da cobrança 
do ICMS sobre a nova tarifa de escassez 
hídrica, o governador Reinaldo Azambuja 
(PSDB) pretende zerar a incidência do tri-
buto estadual nas contas de luz. Página A7

Após registrar o melhor agosto em mo-
vimento no turismo dos últimos cinco anos, 
Bonito espera receber cinco mil turistas 
por mês até o fim do ano. O motivo seria a 
chegada de dois voos semanais da Gol que 
começam a operar em dezembro. Página A8

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  22º        31º
Dourados  18º        28º
Corumbá  22º        34º
Ponta Porã  17º        26º
Três Lagoas  25º        33º

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante 
o dia e à noite.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Diariamente, recebemos milhares 
de informações diferentes sobre 
o mundo e o local onde moramos. 

Enquanto algumas são agradáveis, a 
maioria desperta algo ruim dentro de nós. 
A TV e as redes sociais estão repletas de 
notícias de escândalos políticos, guerras, 
violência, maldade, corrupção e o surgi-
mento de novas patologias como a covid-
19. Você pode tentar fugir desses assuntos 
desagradáveis e de repente ser lembrado 
deles ao conversar com as pessoas. Afinal, 
notícia ruim se espalha com muita, muita 
velocidade! Inevitavelmente pensamentos 
com a mesma baixa qualidade começam 
a rondar as nossas mentes. “Será que 
o mundo está mesmo tão perigoso”?,  

“Se eu fizer tal coisa ou ir a um deter-
minado local, estarei me arriscando” e 
“Preciso me precaver cada vez mais!”. De 
súbito começamos a pensar em rotas de 
fuga para cenários perigosos e em planos 
“B” caso algo devastador aconteça. Tem 
pessoas com estoque de máscaras em casa 
porque acham que podem ficar desguar-
necidas sem o uso diário da mesma. Essa 
avalanche de devaneios e emoções ruins 
é perigosa para a saúde mental. Algumas 
pessoas desistem de ir a determinados 
lugares, de viajar, de encontrar gente 

querida e até de sair de casa por conta 
dela. Esse conjunto de atitudes pode 
informar que você está com paranoia. 

O que é isso? A paranoia se caracteriza 
por um estado constante de ansiedade e 
desconfiança em resposta a um medo es-
pecífico. Ela causa a hipervigilância, a 
qual leva as pessoas paranoicas a estarem 
sempre atentas aos seus arredores. A pa-
ranoia produz a síndrome persecutória, 
aquela sensação ou certeza de que sempre 
tem alguém te perseguindo. Pensamentos 
paranoicos dão origem a crenças falsas que 
aumentam o temor. Por exemplo, “estou 
sendo seguido” ou “todos querem me 
pegar”. Esses padrões de pensamento não 
têm base na realidade, mas são fervoro-
samente alimentados pela pessoa para-
noica. Eu digo que essas psicopatias são 
classificadas como irracionais. Entretanto 
não negligencio os efeitos e prejuízos 
acarretados a quem sofre dessa disfunção. 

Eles podem estar associados tanto à 
pessoa paranoica ou terceiros quanto aos 
ambientes que ela frequenta. Todos nós 
temos momentos de paranoia, especial-
mente após vivenciar uma experiência ne-
gativa ou entrar em contato com uma no-
tícia muito ruim. O “será…?” fica flutuando 
em nossa cabeça, instigando especulações 

e fantasias trágicas. Mas eles passam logo. 
É razoável alguém que viveu um trauma 
como ser assaltado, ou um acidente au-
tomobilístico ou perdido um parente ou 
amigo tragicamente desenvolver por um 
curto período de tempo uma paranoia. 

O que deve preocupar é quando esse pe-
ríodo se prolonga por semanas. A pessoa 
paranoica está sempre com medo de uma 
ameaça iminente à sua vida ou à vida de 
entes queridos. Ela acredita estar sendo 
perseguida por alguém, uma organização 
secreta ou até mesmo uma entidade so-
brenatural. Essas crenças são criadas a 
partir de medos que atingem dimensões 
exageradas. Até alguém na rua, um des-
conhecido pode ser alvo da desconfiança 
exacerbada como se todos e em todos 
os lugares conspirassem contra você. 

Algumas dicas podem te ajudar a não 
ser escravizado pela paranoia: parar de 
ver e ouvir relatos na mídia sobre as-
suntos nocivos, negativos, traumáticos, 
trazer seus pensamentos para uma rea-
lidade racional lutando dia a dia contra 
os pensamentos paranoicos, combata os 
pensamentos paranoicos com a razão e 
a realidade, apontando as falhas em seu 
raciocínio ansioso, quando senti que está 
sucumbindo aos pensamentos feche os 
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Editorial

Parece que o mundo está contra mim; 
será que estou com paranoia?

O quantum cognitivo

Dr. Aldo Sousa

Rosildo Barcellos

O Alzheimer é um dos mais de 60 tipos 
de demência, que pode ser definida 
como uma doença degenerativa, ou 

seja, um processo progressivo de perda 
das funções cerebrais mais nobres, como 
memória, comportamento, linguagem, 
atenção, capacidade de planejamento, 
representando um declínio do estado geral 
de uma pessoa em relação a um estado 
anterior e influenciando seu desempenho 
para as Atividades de Vida O dia 21 de 
setembro foi instituído pela Associação 
Internacional do Alzheimer (ADI), como 
o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. 
A doença do córtex cerebral foi apre-
sentada em 1906 pelo psiquiatra alemão 
Aloysius Alzheimer (1864-1915) durante 
um congresso científico na Alemanha. 
Os  principais sintomas do Alzheimer são: 
Memória alterada; desorientação; altera-
ções da linguagem, aprendizado e concen-
tração; crítica comprometida. Alterações 
nas emoções, personalidade e compor-
tamento social. O diagnóstico é clínico, 
realizado através de uma consulta médica, 
onde o profissional faz uma anamnese com 
o paciente e também com seus familiares 

para entender todas as características das 
queixas Atualmente já existem exames 
específicos que podem auxiliar no diag-
nóstico confirmatório da doença. São bio-
marcadores coletados através da punção 
de Líquor e têm um papel muito impor-
tante nos casos duvidosos, de comporta-
mento menos típico ou de aparecimento 
precoce  a combinação de biomarcadores 
com os exames de neuroimagem per-
mite aumentar a acurácia diagnóstica, 
com sensibilidade e especificidade ade-
quadas para a discriminação de demência 

    Boa parte dos pesquisadores no 
assunto entendem como três, as possi-
bilidades de chegada dos sintomas. A 
hipótese mais antiga, na qual se baseia a 
maior parte das terapêuticas farmacoló-
gicas, é a hipótese colinérgica Esta hipó-
tese propõe que a doença de Alzheimer 
seja provocada por uma insuficiência na 
síntese do acetilcolina. Em 1991, a hipó-
tese amiloide postulou que os depósitos 
são a causa fundamental da doença de 
Alzheimer. Em contrapartida a hipótese 
da proteína tau propõe que a doença seja 
desencadeada por anormalidades na re-

ferida proteína. Neste modelo, a proteína 
tau hiperfosforila da começa por se as-
sociar a outras cadeias de tau, formando 
novelos no interior das células nervosas. 
A terceira hipótese é a de que a doença de 
Alzheimer interrompe a homeostase ce-
lular do cobre,  e zinco iónicos, embora 
não seja ainda claro se isto é causa ou con-
sequência das alterações nas proteínas.O 
estresse oxidativo também tem um papel 
significativo na formação da doença

   As pessoas com Alzheimer revelam 
uma perda de 70% das células do cerúleos, 
as quais para além de serem neurotrans-
missoras, fornecem noradrenalina, um 
agente anti-inflamatório nos microam-
bientes em volta dos neurónios e nos vasos 
sanguíneos  do hipocampo. O tabaco é 
um fator de risco de Alzheimer. É comum 
que as pessoas com Alzheimer comecem 
a ter problemas com a alimentação. As 
pessoas que se envolvem em atividades 
intelectuais, como a leitura de jornais e 
livros, jogos de tabuleiro, o xadrez e a 
dama, palavras-cruzadas, a música, ou 
exercer atividades  que têm interação so-
cial de forma regular (fato dificultado pelo 

Articulista

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

  @aldosousapsicanalis 

Desde o início deste mês, os brasi-
leiros estão pagando a bandeira 
de “escassez hídrica” de R$ 14,20 

a cada 100 quilowatts-hora (kWh) con-
sumidos. Com o objetivo de reduzir 
um pouco esse impacto de custos nas 
contas, que dificulta principalmente a 
vida dos mais pobres e do setor produ-
tivo, o governador Reinaldo Azambuja 
entregou em mãos o projeto de lei que 
prevê a redução de 3% na alíquota 
do ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), da conta 
de energia elétrica enquanto durar a 
bandeira de escassez hídrica, em Mato 
Grosso do Sul.

Reinaldo já havia decidido por “abrir 
mão” do imposto incidente no diferen-

cial da tarifa de energia elétrica na 
bandeira vermelha, mas, após o novo 
bandeiramento, diversos segmentos da 
sociedade solicitaram a medida nova-
mente. Com isso, o Estado abre mão 
de cerca de R$ 36 milhões, trimestral-
mente. A energia cara acaba impac-
tando os custos de produção de alguns 
segmentos econômicos e também o 
orçamento doméstico. Ao falar sobre a 
crise hídrica que está repercutindo na 
produção de energia nas usinas hidre-
létricas do país, o presidente Jair Bol-
sonaro elogiou a decisão do governador 
Reinaldo Azambuja, de não penalizar o 
consumidor. 

Outros estados brasileiros come-
çaram a se mexer. Em Mato Grosso, 
há proposta semelhante apresentada 
na Casa de Leis. Em Santa Catarina, 
o governo estadual também iniciou 
estudos para avaliar se propõe essa 
isenção. Pode parecer pouca coisa mas, 
dependendo do tamanho da família ou, 
então, do tamanho do negócio, pode ser 
um valor bem significativo. E qualquer 
cidadão pode questionar judicialmente 
essa cobrança e, além de ter a possi-
bilidade de cessar essa incidência das 
próximas faturas, reaver tudo o que 
foi indevidamente cobrado nos últimos 
cinco anos. Faça valer seus direitos.

Redução do ICMS das contas de energia

Reinaldo já havia decidido por “abrir 

Pode parecer pouca 
coisa mas, 

dependendo do 
tamanho da 

família ou, então, do
 tamanho do negócio, 

pode ser um valor 
bem significativo. 

olhos, respire fundo durante um minuto 
para se recompor e desviar tais pensa-
mentos, mantenha como alvo a resolução 
de problemas que te afligem, não há pro-
blema sem solução, reflita sobre o que está 
tirando sua paz, gerando insegurança e 
desconfiança nos relacionamentos e convi-
vência. Acredite, você vencerá a paranoia, 
mas não fique mais propenso à pronoia. O 
que é isso? Respondo na próxima semana. 

COVID-19) demonstram menor risco de vir 
a desenvolver o Alzheimer. Isto é consis-
tente com a teoria da reserva cognitiva, 
que alega que determinadas experiências 
de vida levam a uma maior eficiência no 
funcionamento dos neurônios, o que faz 
com que o indivíduo seja dotado de uma 
reserva cognitiva que retarda o apareci-
mento das manifestações de demência.
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Unale
Hoje (15), a partir das 10h, acontece na Assembleia Le-

gislativa de Mato Grosso do Sul o lançamento oficial da 24ª 
Conferência da Unale (União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais), a primeira sediada em Mato Grosso 
do Sul. O evento contará com a presença da deputada Ivana 
Bastos (PSD-BA), presidente da Unale, e da diretoria da enti-
dade. Todos deverão respeitar as normas de biossegurança, 
com o uso de máscaras.

Suplente assume
Ontem (14), na Câmara de Dourados, houve a posse como 

vereador do suplente Edson Antônio de Souza (DEM), que 
teve 979 votos na eleição em 2020. Ele substitui, por pelo 
menos 90 dias, o correligionário Diogo Castilho (DEM), 
afastado após ser alvo de comissão processante que apura 
suposta quebra do decoro parlamentar. Castilho é acusado de 
agredir a noiva e passou quase uma semana preso na Peni-
tenciária Estadual de Dourados, após ser preso em flagrante 
pela Polícia Miliar. 

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Estado terá agendas consecutivas com autoridades do Executivo e Justiça

MS recebe o presidente Jair 
Bolsonaro e ministros do STF 

O COJE (Colégio de 
Ouvidores da Justiça 
Eleitoral) foi fundado 
no dia 16 de setembro 
de 2011, na cidade 
de Fortaleza, com o 
objetivo de fomentar 
a atuação das 
ouvidorias da Justiça 
Eleitoral, sempre 
com transparência, 
visão sistêmica, ética, 
responsabilidade 
corporativa, a fim de 
difundir o instituto de 
participação social, 
propondo diretrizes 
para uniformizar as 
ações das ouvidorias 
eleitorais no país. 

Haverá transmissão 
ao vivo pelo canal do 
TRE-MS no YouTube 
para quem desejar 
participar.

COJE

Valentin Manieri
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www.bosco.blog.br

Bosco Martins

 (Con)Fusão
 O DEM e o PSL se reunirão para discutir melhor os termos 

da fusão entre os dois partidos. O anúncio do acordo está pré-
-agendado para o dia 21 desse mês. Até o momento, a única 
certeza é de que a presidência do novo partido ficará com o de-
putado Luciano Bivar, presidente do PSL, enquanto o presidente 
do DEM, ACM Neto, será o secretário-geral da nova sigla. Já é 
certo que os dirigentes abandonarão o número 17, que elegeu o 
presidente Jair Bolsonaro em 2018. Mandetta e outros quadros 
foram surpreendidos com a rapidez com que as negociações 
avançaram. Mandetta quer entender como será pautado o debate 
sobre a sua pré-candidatura à Presidência. Um dos pontos a 
serem discutidos é se os dirigentes do novo partido irão apoiar 
uma candidatura majoritária ou se o foco estará voltado para 
a eleição de deputados. Vamos aguardar e ver no que vai dar.

Mandetta
“Mandetta, pode ir para a manifestação que o distanciamento 

social está sendo ‘totalmente respeitado’ em todas as mani-
festações”, escreveu Fábio Faria, ministro das Comunicações. 
Igualmente irônico, na avaliação do ministro, é que o fiasco da 
manifestação mostrou que uma terceira via eleitoral é artificial 
e fortalecendo o duelo entre Bolsonaro e Lula. 

Manifestações
Em reação, dez partidos de esquerda e centro-esquerda e até 

direita (PT, PDT, PSB, PSOL, Solidariedade, PCdoB, PV, Rede, 
Novo, Cidadania) se reúnem nesta quarta-feira (15) para planejar 
protestos no dia 2 de outubro. Apesar de ter se declarado opo-
sição, o PSDB ainda não decidiu se participa. Já o MBL e o Vem 
Pra Rua, que têm na conta o fiasco no dia 12, resistem a entrar 
em qualquer iniciativa com o PT.

Os brimos
O deputado Felipe Orro está a caminho de um novo ninho como 

revelou em primeira mão a  editoria de Política do JE. Seu destino 
mais próximo é o PSD, que já conta em seus quadros com sua 
esposa, doutora Viviane Orro. O casal deverá fazer dobradinha 
nas eleições de 2022. Viviane é candidata a deputada estadual 
e Felipe a federal. Se as últimas eleições municipais serviram 
para estremecer ainda mais o relacionamento com os  “tios” de 
Aquidauana, ao mesmo tempo estreitaram as relações com os 
“brimos” da Capital.

Cortejo
 Bolsonaro fez mais um movimento para cortejar sua base 

armada ao criar, via medida provisória, o Habite Seguro, um pro-
grama habitacional subsidiado para policiais, bombeiros, agentes 
penitenciários, peritos e guardas municipais. A União vai entrar 
com R$ 100 milhões.

Aras
O procurador-geral da República, Augusto Aras, recomendou 

ao STF que suspenda liminarmente a validade da MP que alterou 
o Marco Civil da Internet até que o mérito das ações contra ela 
seja julgado. O movimento de Aras não tem nada de rebelião 
contra Bolsonaro, ao contrário, e deve ser entendida no pacote da 
“carta de recuo” que Michel Temer escreveu para o presidente.

Aras 1 
A MP foi editada na véspera dos atos pró-governo para agradar 

a militância bolsonarista, de onde vem a maioria dos blogueiros 
e youtubers atingidos por bloqueios. Já perdeu sua utilidade, 
e é certo que o Supremo vai derrubá-la. Ao se antecipar, Aras 
posa de independente dentro da PGR. Até porque continua 
namorando a vaga no STF que parece escorregar dos dedos de 
André Mendonça.

Aras 2
Aras acredita que o Senado vai rejeitar Mendonça ou 

embromá-lo até que Bolsonaro desista da indicação, abrindo 
caminho para ele. Nos bastidores o PGR estaria vendendo a tese 
de que, no Supremo, poderia funcionar melhor como um aparador 
de arestas com o Executivo.

Rumo para o Brasil
Acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 18h30, o primeiro 

encontro do seminário Um novo rumo para o Brasil. E vai reunir 
os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer 
e José Sarney, em conversa mediada pelo ex-ministro Nelson 
Jobim. O tema será “Crise institucional e democracia”. Ao todo, 
serão oito debates, com a participação de lideranças políticas e 
especialistas que vão conversar com os brasileiros sobre questões 
como crise institucional e fiscal, desenvolvimento sustentável, 
educação e desigualdade social, segurança, saúde, emprego e 
diversidade. Os debates serão on-line com transmissão ao vivo 
nas redes sociais.

Andrea Cruz

Nos próximos dias, Mato 
Grosso do Sul será palco de 
agendas oficiais em nível na-
cional com participações de 
ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal), ministro 
do Turismo e até mesmo do 
presidente Jair Bolsonaro, que 
estará em Bonito, no dia 1º de 
outubro, para encontro com o 
setor turístico. 

A terceira agenda do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) em Mato Grosso do Sul 
foi divulgada pelo deputado 
Coronel David (sem partido), 
durante a sessão de ontem 
(14) na Assembleia Legisla-
tiva. O parlamentar, que é um 
dos principais apoiadores do 
mandatário, primeiramente 
destacou a vinda do ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, que participa da aber-
tura da Expoagro em Dou-
rados amanhã e, na sexta-
-feira (17), visita Bonito para 
contemplar o trade turístico da 
região onde realiza reuniões. 

“[Quero] Informar que, 
possivelmente no dia 1º de 
outubro, o presidente Jair Bol-

sonaro vai estar de volta a 
Mato Grosso do Sul na cidade 
de Bonito a fim de participar 
de um evento relacionado ao 
tema [incentivo ao turismo] 
e mais uma vez a gente es-
pera que o presidente traga 
boas notícias ao Estado e com 
reflexo para o Brasil”, disse 
Coronel David. 

Em 2021, o presidente já vi-
sitou o Estado por duas vezes; 
a primeira ocorreu em 14 de 
maio, na entrega de títulos a 
assentados na cidade de Te-
renos, e a segunda ocorreu em 
30 de junho, quando Bolsonaro 
inaugurou a estação de radar 
em Ponta Porã.

Seminário
Nessa sexta-feira (17), em 

evento na Capital, está pre-
vista a vinda do ministro do 
STF Dias Toffoli, do presidente 
da 3ª Seção do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca, e 
de outros dois representantes 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) com nomes a serem 
confirmados. 

A vinda dos ministros do 
STF a Campo Grande ocorre 

por conta de um evento em 
comemoração aos dez anos 
de fundação do COJE (Colégio 
de Ouvidores da Justiça Elei-
toral) e foi comentada pelo 
próprio governador Reinaldo 
Azambuja, que afirmou que 
participa da agenda após con-
vite. “Tem vários ministros 
que virão para esse Seminário 
de Legislação Eleitoral, e a 
gente é convidado e participa 
junto com eles.”

O TRE-MS (Tribunal Re-
gional Eleitoral de MS) afirma 
que o COJE (Colégio de Ou-
vidores da Justiça Eleitoral) 
realizará, na sexta-feira, dia 
17 de setembro, um evento em 
comemoração aos dez anos 
de fundação da instituição. 
A solenidade ocorre na sede 
do TRE-MS, onde haverá ho-
menagens e palestras da di-
retoria. 

Serão homenageadas com a 
outorga da Medalha de Mérito 
Comemorativa aos dez anos do 
COJE as personalidades que 
contribuíram, ou vêm contri-
buindo, para consolidação e 
fortalecimento das ouvidorias. 
Na oportunidade será lançado 
o Livro “COJE, Informação e 

Jair Bolsonaro retorna a 
MS e vai a Bonito; Dias 
Toffoli deve participar 

de evento no TRE 

Sustentabilidade: Edição espe-
cial de 10 anos”, que conta com 
o apoio de AMB, TSE e CNJ.

Avaliação do prefeito de Dourados, 
Alan Aquino Guedes de Mendonça

1.000 entrevistas realizadas entre os dias 5 e 10 de 
setembro de 2021 no município de Dourados

Fonte: Instituto Ranking de Pesquisa

Aprova 75%

23%

2%

Desaprova

Não sabe/Não resp.

Alan Guedes foi 
eleito prefeito 
de Dourados no 
pleito de 2020

Aos nove meses de man-
dato, o prefeito de Dourados, 
Alan Guedes (PP), tem 75% de 
aprovação da população em 
avaliação realizada pelo Ins-
tituto Ranking de Pesquisa. 
Guedes foi eleito em 2020 ao 
Executivo após cumprir man-
dato de vereador, onde chegou 
a ser presidente da Câmara 
de Dourados.

Conforme os dados, apenas 
23% dos douradenses desa-
provam a gestão com 2% de 
pessoas que não souberam 
responder. Em relação à 
gestão, o total de 55% indicou 
como bom/ótimo, 27,20% apon-
taram como regular e 15,30% 
como ruim/péssimo. O total 
de 2,50% não souberam res-
ponder ao questionamento. 

Guedes assumiu o Execu-
tivo com o desafio de acertar 
salários dos servidores muni-
cipais e pagar o décimo ter-
ceiro ainda de 2020 fora as 
questões das pandemia.

Agora, analisados o grau 
de satisfação de morar em 
Dourados, o total de 72,60% 
da população se diz satisfeita. 
Ao passo que 15,40% indicam 
como regular e 10,50% dis-
seram que estão insatisfeitos. 
Os que não souberam res-

ponder somaram 1,50%.

Setores
Em avaliação na saúde pú-

blica o percentual de 30,20% 
da população indicou como 
bom/ótimo, ao passo que 
35,10% como regular e 33% 
como ruim/péssimo. 

Questionados sobre o 
combate à pandemia, o total 
de 55,20% classificou como 
bom/ótimo, 25,10% regular e 
17,80% como ruim/péssimo. 

No setor da educação, 
43,40% da população disse 
que é bom/ótimo, 35,10% 
como regular e 20% classi-
ficou como ruim/péssimo. 

Em geração de emprego, o 
percentual de 40,10% indicou 
bom/ótimo, ao passo que 
34,30% disseram que está 
regular e 22,70% afirmaram 
que está ruim/péssimo. 

Pesquisa
O Instituto Ranking Brasil 

realizou 1.000 entrevistas entre 
os dias 5 e 10 de setembro de 
2021 em Dourados. Para um 
intervalo de confiança de 95% 
e um tamanho de amostra de 
1.000 entrevistas, a margem de 
erro máxima estimada foi de 3% 
para mais ou para menos. (AC)

Nos primeiros meses de mandato, prefeito 
de Dourados tem 75% de aprovação
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Unale
Hoje (15), a partir das 10h, acontece na Assembleia Le-

gislativa de Mato Grosso do Sul o lançamento oficial da 24ª 
Conferência da Unale (União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais), a primeira sediada em Mato Grosso 
do Sul. O evento contará com a presença da deputada Ivana 
Bastos (PSD-BA), presidente da Unale, e da diretoria da enti-
dade. Todos deverão respeitar as normas de biossegurança, 
com o uso de máscaras.

Suplente assume
Ontem (14), na Câmara de Dourados, houve a posse como 

vereador do suplente Edson Antônio de Souza (DEM), que 
teve 979 votos na eleição em 2020. Ele substitui, por pelo 
menos 90 dias, o correligionário Diogo Castilho (DEM), 
afastado após ser alvo de comissão processante que apura 
suposta quebra do decoro parlamentar. Castilho é acusado de 
agredir a noiva e passou quase uma semana preso na Peni-
tenciária Estadual de Dourados, após ser preso em flagrante 
pela Polícia Miliar. 

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

Estado terá agendas consecutivas com autoridades do Executivo e Justiça

MS recebe o presidente Jair 
Bolsonaro e ministros do STF 

O COJE (Colégio de 
Ouvidores da Justiça 
Eleitoral) foi fundado 
no dia 16 de setembro 
de 2011, na cidade 
de Fortaleza, com o 
objetivo de fomentar 
a atuação das 
ouvidorias da Justiça 
Eleitoral, sempre 
com transparência, 
visão sistêmica, ética, 
responsabilidade 
corporativa, a fim de 
difundir o instituto de 
participação social, 
propondo diretrizes 
para uniformizar as 
ações das ouvidorias 
eleitorais no país. 

Haverá transmissão 
ao vivo pelo canal do 
TRE-MS no YouTube 
para quem desejar 
participar.

COJE

Valentin Manieri
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www.bosco.blog.br

Bosco Martins

 (Con)Fusão
 O DEM e o PSL se reunirão para discutir melhor os termos 

da fusão entre os dois partidos. O anúncio do acordo está pré-
-agendado para o dia 21 desse mês. Até o momento, a única 
certeza é de que a presidência do novo partido ficará com o de-
putado Luciano Bivar, presidente do PSL, enquanto o presidente 
do DEM, ACM Neto, será o secretário-geral da nova sigla. Já é 
certo que os dirigentes abandonarão o número 17, que elegeu o 
presidente Jair Bolsonaro em 2018. Mandetta e outros quadros 
foram surpreendidos com a rapidez com que as negociações 
avançaram. Mandetta quer entender como será pautado o debate 
sobre a sua pré-candidatura à Presidência. Um dos pontos a 
serem discutidos é se os dirigentes do novo partido irão apoiar 
uma candidatura majoritária ou se o foco estará voltado para 
a eleição de deputados. Vamos aguardar e ver no que vai dar.

Mandetta
“Mandetta, pode ir para a manifestação que o distanciamento 

social está sendo ‘totalmente respeitado’ em todas as mani-
festações”, escreveu Fábio Faria, ministro das Comunicações. 
Igualmente irônico, na avaliação do ministro, é que o fiasco da 
manifestação mostrou que uma terceira via eleitoral é artificial 
e fortalecendo o duelo entre Bolsonaro e Lula. 

Manifestações
Em reação, dez partidos de esquerda e centro-esquerda e até 

direita (PT, PDT, PSB, PSOL, Solidariedade, PCdoB, PV, Rede, 
Novo, Cidadania) se reúnem nesta quarta-feira (15) para planejar 
protestos no dia 2 de outubro. Apesar de ter se declarado opo-
sição, o PSDB ainda não decidiu se participa. Já o MBL e o Vem 
Pra Rua, que têm na conta o fiasco no dia 12, resistem a entrar 
em qualquer iniciativa com o PT.

Os brimos
O deputado Felipe Orro está a caminho de um novo ninho como 

revelou em primeira mão a  editoria de Política do JE. Seu destino 
mais próximo é o PSD, que já conta em seus quadros com sua 
esposa, doutora Viviane Orro. O casal deverá fazer dobradinha 
nas eleições de 2022. Viviane é candidata a deputada estadual 
e Felipe a federal. Se as últimas eleições municipais serviram 
para estremecer ainda mais o relacionamento com os  “tios” de 
Aquidauana, ao mesmo tempo estreitaram as relações com os 
“brimos” da Capital.

Cortejo
 Bolsonaro fez mais um movimento para cortejar sua base 

armada ao criar, via medida provisória, o Habite Seguro, um pro-
grama habitacional subsidiado para policiais, bombeiros, agentes 
penitenciários, peritos e guardas municipais. A União vai entrar 
com R$ 100 milhões.

Aras
O procurador-geral da República, Augusto Aras, recomendou 

ao STF que suspenda liminarmente a validade da MP que alterou 
o Marco Civil da Internet até que o mérito das ações contra ela 
seja julgado. O movimento de Aras não tem nada de rebelião 
contra Bolsonaro, ao contrário, e deve ser entendida no pacote da 
“carta de recuo” que Michel Temer escreveu para o presidente.

Aras 1 
A MP foi editada na véspera dos atos pró-governo para agradar 

a militância bolsonarista, de onde vem a maioria dos blogueiros 
e youtubers atingidos por bloqueios. Já perdeu sua utilidade, 
e é certo que o Supremo vai derrubá-la. Ao se antecipar, Aras 
posa de independente dentro da PGR. Até porque continua 
namorando a vaga no STF que parece escorregar dos dedos de 
André Mendonça.

Aras 2
Aras acredita que o Senado vai rejeitar Mendonça ou 

embromá-lo até que Bolsonaro desista da indicação, abrindo 
caminho para ele. Nos bastidores o PGR estaria vendendo a tese 
de que, no Supremo, poderia funcionar melhor como um aparador 
de arestas com o Executivo.

Rumo para o Brasil
Acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 18h30, o primeiro 

encontro do seminário Um novo rumo para o Brasil. E vai reunir 
os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer 
e José Sarney, em conversa mediada pelo ex-ministro Nelson 
Jobim. O tema será “Crise institucional e democracia”. Ao todo, 
serão oito debates, com a participação de lideranças políticas e 
especialistas que vão conversar com os brasileiros sobre questões 
como crise institucional e fiscal, desenvolvimento sustentável, 
educação e desigualdade social, segurança, saúde, emprego e 
diversidade. Os debates serão on-line com transmissão ao vivo 
nas redes sociais.

Andrea Cruz

Nos próximos dias, Mato 
Grosso do Sul será palco de 
agendas oficiais em nível na-
cional com participações de 
ministros do STF (Supremo 
Tribunal Federal), ministro 
do Turismo e até mesmo do 
presidente Jair Bolsonaro, que 
estará em Bonito, no dia 1º de 
outubro, para encontro com o 
setor turístico. 

A terceira agenda do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) em Mato Grosso do Sul 
foi divulgada pelo deputado 
Coronel David (sem partido), 
durante a sessão de ontem 
(14) na Assembleia Legisla-
tiva. O parlamentar, que é um 
dos principais apoiadores do 
mandatário, primeiramente 
destacou a vinda do ministro 
do Turismo, Gilson Machado 
Neto, que participa da aber-
tura da Expoagro em Dou-
rados amanhã e, na sexta-
-feira (17), visita Bonito para 
contemplar o trade turístico da 
região onde realiza reuniões. 

“[Quero] Informar que, 
possivelmente no dia 1º de 
outubro, o presidente Jair Bol-

sonaro vai estar de volta a 
Mato Grosso do Sul na cidade 
de Bonito a fim de participar 
de um evento relacionado ao 
tema [incentivo ao turismo] 
e mais uma vez a gente es-
pera que o presidente traga 
boas notícias ao Estado e com 
reflexo para o Brasil”, disse 
Coronel David. 

Em 2021, o presidente já vi-
sitou o Estado por duas vezes; 
a primeira ocorreu em 14 de 
maio, na entrega de títulos a 
assentados na cidade de Te-
renos, e a segunda ocorreu em 
30 de junho, quando Bolsonaro 
inaugurou a estação de radar 
em Ponta Porã.

Seminário
Nessa sexta-feira (17), em 

evento na Capital, está pre-
vista a vinda do ministro do 
STF Dias Toffoli, do presidente 
da 3ª Seção do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça), ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca, e 
de outros dois representantes 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) com nomes a serem 
confirmados. 

A vinda dos ministros do 
STF a Campo Grande ocorre 

por conta de um evento em 
comemoração aos dez anos 
de fundação do COJE (Colégio 
de Ouvidores da Justiça Elei-
toral) e foi comentada pelo 
próprio governador Reinaldo 
Azambuja, que afirmou que 
participa da agenda após con-
vite. “Tem vários ministros 
que virão para esse Seminário 
de Legislação Eleitoral, e a 
gente é convidado e participa 
junto com eles.”

O TRE-MS (Tribunal Re-
gional Eleitoral de MS) afirma 
que o COJE (Colégio de Ou-
vidores da Justiça Eleitoral) 
realizará, na sexta-feira, dia 
17 de setembro, um evento em 
comemoração aos dez anos 
de fundação da instituição. 
A solenidade ocorre na sede 
do TRE-MS, onde haverá ho-
menagens e palestras da di-
retoria. 

Serão homenageadas com a 
outorga da Medalha de Mérito 
Comemorativa aos dez anos do 
COJE as personalidades que 
contribuíram, ou vêm contri-
buindo, para consolidação e 
fortalecimento das ouvidorias. 
Na oportunidade será lançado 
o Livro “COJE, Informação e 

Jair Bolsonaro retorna a 
MS e vai a Bonito; Dias 
Toffoli deve participar 

de evento no TRE 

Sustentabilidade: Edição espe-
cial de 10 anos”, que conta com 
o apoio de AMB, TSE e CNJ.

Avaliação do prefeito de Dourados, 
Alan Aquino Guedes de Mendonça

1.000 entrevistas realizadas entre os dias 5 e 10 de 
setembro de 2021 no município de Dourados

Fonte: Instituto Ranking de Pesquisa

Aprova 75%

23%

2%

Desaprova

Não sabe/Não resp.

Alan Guedes foi 
eleito prefeito 
de Dourados no 
pleito de 2020

Aos nove meses de man-
dato, o prefeito de Dourados, 
Alan Guedes (PP), tem 75% de 
aprovação da população em 
avaliação realizada pelo Ins-
tituto Ranking de Pesquisa. 
Guedes foi eleito em 2020 ao 
Executivo após cumprir man-
dato de vereador, onde chegou 
a ser presidente da Câmara 
de Dourados.

Conforme os dados, apenas 
23% dos douradenses desa-
provam a gestão com 2% de 
pessoas que não souberam 
responder. Em relação à 
gestão, o total de 55% indicou 
como bom/ótimo, 27,20% apon-
taram como regular e 15,30% 
como ruim/péssimo. O total 
de 2,50% não souberam res-
ponder ao questionamento. 

Guedes assumiu o Execu-
tivo com o desafio de acertar 
salários dos servidores muni-
cipais e pagar o décimo ter-
ceiro ainda de 2020 fora as 
questões das pandemia.

Agora, analisados o grau 
de satisfação de morar em 
Dourados, o total de 72,60% 
da população se diz satisfeita. 
Ao passo que 15,40% indicam 
como regular e 10,50% dis-
seram que estão insatisfeitos. 
Os que não souberam res-

ponder somaram 1,50%.

Setores
Em avaliação na saúde pú-

blica o percentual de 30,20% 
da população indicou como 
bom/ótimo, ao passo que 
35,10% como regular e 33% 
como ruim/péssimo. 

Questionados sobre o 
combate à pandemia, o total 
de 55,20% classificou como 
bom/ótimo, 25,10% regular e 
17,80% como ruim/péssimo. 

No setor da educação, 
43,40% da população disse 
que é bom/ótimo, 35,10% 
como regular e 20% classi-
ficou como ruim/péssimo. 

Em geração de emprego, o 
percentual de 40,10% indicou 
bom/ótimo, ao passo que 
34,30% disseram que está 
regular e 22,70% afirmaram 
que está ruim/péssimo. 

Pesquisa
O Instituto Ranking Brasil 

realizou 1.000 entrevistas entre 
os dias 5 e 10 de setembro de 
2021 em Dourados. Para um 
intervalo de confiança de 95% 
e um tamanho de amostra de 
1.000 entrevistas, a margem de 
erro máxima estimada foi de 3% 
para mais ou para menos. (AC)

Nos primeiros meses de mandato, prefeito 
de Dourados tem 75% de aprovação
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Eleições

TCU-Senado

Senado pode ter 1ª eleição em 13 anos 
para definir indicação a vaga no TCU

Marcos Oliveira/Agência Senado

Cleia Viana/Câmara dos DeputadosReprodução

Andrea Cruz

A Câmara dos Deputados 
aprovou na última quinta-feira 
(9) o texto-base do novo código 
eleitoral. Existem temas como o 
fim da janela partidária a cada 
dois anos no mês de março, ine-
legibilidade e novas regras para 
divulgar pesquisas que serão 
votados por meio de destaques 
nesta semana. Deputados de 
Mato Grosso do Sul concordam 
que existem destaques que 
devem ser analisados com cui-
dado na votação desta semana.

O deputado Fábio Trad (PSD) 
votou contra o texto-base por se 
opor à forma de tramitação feita 
por um grupo de trabalho e não 
por uma comissão especial. Ele 
garante que leu todos os dispo-
sitivos e pensa que no Senado 
vai haver alterações com o texto 
voltando para a Câmara. “Sou 
contra a pressa e a favor da 
celeridade para se fazer um 
código. Faço a observação, di-
zendo que não vejo com boas 
perspectivas a habilidade de 
se aprovar antes da data, que é 
um ano antes das eleições. Sou 
contra votar a toque de caixa”, 
disse ele que também votou 
contra as coligações.

Sobre o assunto, o deputado 
Beto Pereira (PSDB) destacou 
que ainda faltam os destaques 
a serem votados nesta semana 
e que as mudanças podem ser 
significativas. “Primeiro é o se-
guinte, existe um esforço muito 
grande da Câmara em votar 
essas alterações para que o Se-
nado aprecie ainda com prazo 
e valer para a próxima eleição. 
Isso é a principal tônica, porque 
se não for apreciado com um 
ano antes, a legislação eleitoral 

Folhapress

Com a previsão de saída do 
ministro Raimundo Carreiro da 
vaga que ocupa no TCU (Tri-
bunal de Contas da União), se-
nadores se colocaram em lados 
opostos e podem acabar dispu-
tando a cadeira quando ela ficar 
vazia, embate que ocorreu pela 
última vez em 2008.

Naquela ocasião, José Jorge 
ficou com a vaga após disputar 
no voto contra Leomar Quin-
tanilha.

Desde então, embora não 
haja uma regra formal, as in-
dicações que pertencem ao Se-
nado para a vaga no tribunal 
têm sido decididas por acordo 
e consenso, com a sessão de 
escolha se configurando apenas 
como um rito formal.

Raimundo Carreiro, ex-
-secretário-geral da Mesa do 
Senado, só se aposenta em se-
tembro de 2023, portanto não 
haveria necessidade de a casa 
decidir neste momento quem 
será o próximo indicado.

No entanto Carreiro tem 
considerado a possibilidade de 
antecipar sua aposentadoria, 
caso seja indicado para che-
fiar a Embaixada do Brasil em 
Lisboa, em Portugal. Por isso, há 
uma grande movimentação nos 
bastidores para angariar apoio.

Desde o início das discus-
sões, estão no páreo a senadora 
Kátia Abreu (PP-TO) e o senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG). 
Um terceiro nome surgiu nas 
últimas semanas. O líder do go-
verno, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), avisou que também 

Após aprovar texto-base, Câmara vota nesta semana alterações da matéria

Deputados querem analisar com 
cuidado destaques do código eleitoral

Fábio Trad e Beto 
Pereira deram opiniões 

sobre as mudanças 
propostas na legislação 

não tem nenhuma alteração. 
Então, esse é o primeiro passo.”

O tucano destacou ainda 
que existem mudanças como a 
questão das pesquisas, que pre-
cisam de revisão e é a favor da 
abertura de janela partidária a 
cada quatro anos. “Existem ali 
mudanças que eu considero. 
O texto-base já foi e ainda 
não terminou de ser votado os 
destaques. Existem diversos 
pontos, que a meu ver, são 
positivos que trazem mais se-
gurança e mais transparência 
para o processo, mas existem 
ali também alguns pontos que 
precisam ser revistos. Entendo 
que a questão da divulgação de 
pesquisa precisa ser revista, 
vai ser um destaque que vai 
ser apreciado ainda nesta se-
mana quando for retomada a 
votação. E da mesma forma nós 
temos a situação da janela a ser 
discutida. Eu entendo que nós 
devemos ter apenas a janela de 
quatro em quatro anos, e não de 
dois em dois. Então, existem aí 
pontos aí que são controversos, 
mas existem, e mais pontos que 

convergiram para a aprovação 
texto-base.”

A proposta
A proposta possui 898 artigos 

e quase 400 páginas e faz uma 
reformulação ampla em toda a 
legislação partidária e eleitoral 
revogando leis vigentes, como 
o Código Eleitoral e a Lei da 
Inelegibilidade, e unificando as 
regras em um único código

Entre as mudanças esta-
belecidas no relatório, estão 
a proibição de divulgação de 
pesquisas eleitorais na véspera 
e no dia do pleito; e a obrigação 
dos institutos de informar o 
percentual de acerto das pes-
quisas realizadas nas últimas 
cinco eleições.

Essas alterações são vistas 
por especialistas como um cer-
ceamento de informações para 
o eleitor. Analistas afirmam 
ainda que a proibição de di-
vulgação de pesquisas de ins-
titutos confiáveis às vésperas 
das eleições pode estimular a 
circulação de números falsos, 
confundindo os eleitores.

Outras mudanças também 
são alvo de críticas, como a pos-
sibilidade de novos gastos com 
o fundo partidário e dispositivos 
que são considerados restrições 
à fiscalização por parte da Jus-
tiça Eleitoral, e novas formas de 
considerar o político inelegível. 

Novo código
O projeto do novo Código 

Eleitoral consolida toda a le-
gislação eleitoral e temas de 
resoluções do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) em um único 
texto. A proposta trata de vá-
rios temas, como inelegibilidade, 
prestação de contas, pesquisas 
eleitorais, gastos de campanha, 
normatizações do TSE, acesso a 
recursos dos fundos partidário e 
de campanha, entre outros.

“Recebemos todas as 
emendas e nos dedicamos a 
cada uma delas e ao diálogo 
com todos os parlamentares, 
com os partidos, com a socie-
dade civil organizada, sempre 
num incansável debate”, disse 
a relatora. (Com Agência Câ-
mara de Notícias).

tem interesse no posto, embo-
lando ainda mais o quadro.

A disputa também representa 
uma radiografia do momento 
vivido atualmente pelo Senado, 
onde o governo enfrenta uma 
grande rebelião e tem dificul-
dades em avançar a sua pauta.  
Também repete a divisão para 
as eleições pela presidência do 
Senado, em fevereiro, que co-
locou frente a frente o grupo 
do DEM, do atual presidente 
Rodrigo Pacheco (MG), e o MDB, 
a maior bancada da casa.

Kátia Abreu desponta como 
favorita, sendo o nome do 
grupo encabeçado por Renan 
Calheiros (MDB-AL), que já pre-
sidiu a casa e voltou a ficar em 
evidência recentemente, ao se 
tornar relator da CPI da COVID.

Responsáveis pela nomeação 
de Carreiro no TCU, Renan e 
o ex-presidente José Sarney 
(MDB) tentam segurar a saída 
dele para emplacar Kátia Abreu.

A pessoas próximas o pró-
prio ministro do TCU disse que 

estaria disposto a antecipar sua 
aposentadoria, principalmente 
se fosse em benefício da sena-
dora pelo Tocantins. A equação, 
porém, depende dos senadores, 
que estão divididos.

Ironicamente, Kátia e outros 
senadores chegaram a denun-
ciar há alguns meses uma ma-
nobra do presidente Jair Bolso-
naro, que pretendia ceder uma 
embaixada para Carreiro com 
o intuito de ter maioria no TCU.

A senadora, que é presidente 
da CRE (Comissão de Relações 
Exteriores), afirmou na ocasião 
que não colocaria em pauta a 
sabatina e votação do indicado.

A história mudou desde 
então. Sem forças para impor 
um candidato de sua prefe-
rência, o próprio Planalto re-
centemente buscou uma apro-
ximação com a senadora e 
vem se mostrado favorável a 
sua indicação. Em julho, Kátia 
foi recebida por Bolsonaro em 
uma reunião no Planalto.

Além do MDB, Kátia tem o 

Senador Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) 

e a senadora Kátia 
Abreu (PMDB-TO)

apoio de sua própria bancada, 
o PP, a terceira maior da casa.

Por outro lado, Anastasia é 
visto pelos senadores como o 
mais preparado para assumir a 
vaga no TCU, por seu conheci-
mento na área do direito e sua 
atuação técnica no Legislativo.

Anastasia tem o apoio do 
presidente Rodrigo Pacheco, 
que fez um acordo com ele: 
trabalhar por sua indicação 
ao TCU em troca do apoio do 
PSD à eleição de Pacheco à 
presidência do Senado.

Com a situação indefinida, 
também surgiu na disputa o 
nome de Fernando Bezerra, o 
líder do governo no Senado. Be-
zerra tem dito a aliados na casa, 
integrantes do MDB e mesmo a 
interlocutores no Planalto que 
estaria interessado no cargo.

Entre senadores, a ava-
liação é que Bezerra busca 
uma compensação pelos ser-
viços prestados ao Planalto. 
Ao se colocar como defensor 
do Governo Bolsonaro no Se-
nado, viu-se em posição oposta 
a muitos dos seus aliados na 
casa, em particular seus com-
panheiros de bancada no MDB.

Antes da escalada autori-
tária de Bolsonaro, obteve al-
gumas vitórias na casa, como a 
aprovação da reforma da Previ-
dência e da PEC Emergencial.

Em dezembro do ano pas-
sado, apresentou ao presi-
dente Jair Bolsonaro seu 
nome como pré-candidato à 
presidência do Senado, mas 
acabou preterido por Pacheco. 
Seu partido acabou lançando 
Simone Tebet (MDB-MS).

Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, sobre o 
baixo comparecimento ao protesto de domingo (12) na Paulista

O MBL nunca teve legitimidade para se 
opor a um governo que ajudou a eleger. O 
ato deveria ter sido precedido de autocrítica

Direto na conta
Economistas que colaboram com o PT preveem que o 

programa de governo de Lula terá um capítulo robusto 
sobre bancos, com a meta de aumentar a concorrência num 
setor visto como oligopolizado. Em debates internos sobre 
2022, uma ideia mencionada é a de avançar na chamada 
“desintermediação bancária”, intensificando medidas como 
open banking e estímulo às fintechs. A criação de uma moeda 
digital pelo Banco Central também é encarada com bons olhos.

Barreira 
 Ao mesmo tempo, economistas do partido defendem o 

reforço à separação entre as áreas de análise econômica e de 
negócios, para evitar conflito de interesses e gestão temerária. 
É o que o mercado chama de “chinese wall” (muralha chinesa).

Efemérides 
 Em resolução aprovada no sábado (11) para tratar de atos 

contra Jair Bolsonaro, o diretório nacional do PT menciona 
que a data “marca os 48 anos do golpe militar contra Salvador 
Allende e o povo chileno”. Outro 11 de Setembro famoso, o dos 
ataques terroristas nos EUA, que completaram naquele dia 20 
anos, foi ignorado no texto.

Nota 10 
Apesar da Paulista vazia, o MBL discorda que o ato pelo 

impeachment foi um fracasso por não ter atraído tanta gente 
quanto os da oposição de esquerda e pró-governo.

Adoramos 
 “Foi histórico. Nosso palco juntou gente de muitas 

bandeiras e cores em defesa do direito de pensar diferente”, 
diz o deputado Arthur do Val (Patriota). “Superou as nossas 
expectativas”, afirma o vereador Rubinho Nunes (PSL).

Tchau 
Os principais organizadores do ato não devem estar junto 

ao PT se a pauta incluir crítica às reformas. “Faria bem o PT 
se sinalizar que deseja um território de comum acordo”, diz 
Magno Karl (Livres). “Se a pauta do ato afetar os princípios do 
movimento, faremos uma discussão interna”, afirma Luciana 
Alberto (Vem Pra Rua).

Viral
Damares Alves (Direitos Humanos) acionou a Ouvidoria 

Nacional dos Direitos Humanos com relação a um vídeo em 
que o coordenador do MBL, Renan Santos, diz que uma amiga 
poderá ser estuprada. O filme passou a circular em redes 
bolsonaristas durante o ato na Paulista.

Zoeira 
Segundo Santos, o vídeo, de 44 segundos, é de 2018 e 

refere-se a uma brincadeira, que ele admite ter sido “infeliz”. O 
coordenador afirmou que vai processar Damares.

No flagra
O governo de São Paulo multou dez autoridades e lideranças 

do ato da avenida Paulista no domingo (12) por não usarem 
máscara. O mesmo já havia ocorrido na manifestação pró-
Bolsonaro, em 7 de setembro.

Eclético
 A lista tem Ciro Gomes (PDT), João Amoêdo (Novo), 

Alessandro Vieira (Cidadania), Marcelo Ramos (PL), Joice 
Hasselmann (PSL), Júnior Bozzella (PSL), Renan Santos 
(MBL), Arthur do Val (Patriota), Heni Cukier (Novo) e Isa Penna 
(PSOL).

Exagerou
Importante influenciador pró-Bolsonaro, Leandro Ruschel 

fez reparos às falas do presidente no 7 de Setembro. “Ele elevou 
o tom e se colocou numa situação impossível, além de deixar 
tudo muito vago. Quais seriam as medidas ‘que não queremos’? 
Pode ser qualquer coisa.”

Trincada 
O arroubo do presidente em pontuar sua indignação pessoal 

como se fosse ato de governo contaminou o debate, dando espaço 
para acusações de golpismo”. Ruschel diz ainda que Bolsonaro 
deveria ter focado na crítica jurídica aos inquéritos no STF e 
avalia que a relação com a base conservadora ficou abalada após 
o recuo costurado pelo ex-presidente Michel Temer.

Mistura 
 Em ofício enviado nessa segunda (13) ao ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, os secretários estaduais da área pedem 
que o Programa Nacional de Imunizações passe a priorizar a 
terceira dose aos idosos e autorize a combinação de vacinas 
para a segunda dose quando houver indisponibilidade da marca 
inicialmente utilizada.

Fila 
O texto, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass), é assinado pelo presidente do grupo, Carlos Lula. Ele 
também sugere a redução do prazo de seis para cinco meses 
para dose de reforço. 
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2ª dose 

Expectativa é de 
que proposta seja 
tramitada até o 
fim deste mês 
pela Casa de Leis

Governador entrega projeto da Caravana 
da Saúde para a Assembleia legislativa

Mesmo com aval da SES, Campo 
Grande não deve aplicar a Pfizer

A Caravana da Saúde foi criada 
no início de 2015 pelo governo 
do Estado com a meta de levar à 
população atendimento médico 
para eliminar a fila de espera do 
SUS (Sistema Único de Saúde) por 
exames, consultas e cirurgias e 
estruturando hospitais. 

Considerado o maior 
programa de saúde regional, com 

investimentos que ultrapassaram 
a marca dos R$ 75 milhões, a 
característica da Caravana era 
a realização de várias cirurgias 
simultaneamente. 

A última edição ocorreu em 
2019 no Hospital Regional e 
foram realizados mais de três 
mil procedimentos cirúrgicos, 
sendo a maioria de catarata. 

Além de quase nove mil consultas 
oftalmológicas e mais de 38 mil 
exames. 

Na época, foi ofertada apenas 
a especialidade oftalmológica 
e foram realizadas cirurgias 
de catarata, pterígio, yag laser 
e vitrectomia. As 79 cidades do 
Estado foram contempladas 
e demandas espontâneas 

de pacientes que procuram 
a Caravana também foram 
atendidas.

No começo de 2020 estava 
prevista para ocorrer mais uma 
Caravana, mas precisou ser 
cancelada por conta da pandemia. 
Essa etapa custaria R$ 7 milhões, 
já que estavam previstos menos 
procedimentos do que na anterior.

Última edição ocorreu em 2019 com mais 3 mil procedimentos realizados

Previsão é de que a 
fila de procedimentos 
represados seja zerada 
em até 10 meses

Divulgação/Portal MS

Clayton Neves e Mariana Ostemberg

Nessa terça-feira (14), o go-
vernador Reinaldo Azambuja 
apresentou aos deputados o 
projeto de lei que substitui 
a Caravana da Saúde. Com 
a nova proposta, o governo 
pretende credenciar unidades 
de saúde públicas e privadas 
para que façam diagnósticos 
e cirurgias eletivas acumu-
ladas durante o período de 
pandemia. A intenção é de que 
a fila seja zerada em cerca de 
dez meses. 

“Será um investimento de 
R$ 100 milhões que o governo 
disponibilizou para a gente 
buscar zerar a fila de cirur-
gias eletivas. Estamos creden-
ciando hospitais e clínicas de 
diagnósticos, tanto públicos 
como privados, para que 
prestem o serviço. Esperamos 
que, com a adesão desses lo-
cais, em dez meses a gente 
espera zerar a fila existente 
hoje”, comentou Azambuja. 

Em nota, a SES (Secretaria 
de Estado de Saúde) informou 
que aguarda o fim do prazo de 
adesão das unidades públicas, 
para dar início à busca pelas 
instituições particulares que 
queiram contribuir com o pro-
grama. “Após o encerramento 
da adesão para os serviços 
públicos e contratualizados, 
a SES abrirá credenciamento 
para os serviços privados.” O 
governador explica que as clí-
nicas cadastradas vão prestar 
os serviços respeitando a 
ordem na fila da central de 
regulação estadual. “Vamos 
trabalhar de trás para a frente, 
operando do antigo para o 
mais o mais novo”, relata. 

Mariana Ostemberg

Mesmo após a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
autorizar os municípios a 
aplicarem a vacina Pfizer 
para a segunda dose de quem 
recebeu a primeira de Astra-
Zeneca ou CoronaVac, Campo 
Grande não deve utilizar essa 
estratégia. É que, segundo 
o secretário municipal de 
Saúde, José Mauro Filho, 
como a Capital tem adiantado 
o calendário de vacinação, 
não necessita utilizar outra 
marca de imunizante para 
impedir atrasos de aplicação. 

Uma das justificativas da 
SES para aprovação da cha-
mada intercambialidade de 
vacinas é o atraso do envio, 
por parte do Ministério da 
Saúde, de lotes da Astra-
Zeneca em razão da falta 
do IFA (ingrediente farma-
cêutico ativo) para a pro-
dução das doses pela Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz). 
Porém, esse problema ainda 
não afeta Campo Grande. 

O titular da Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde) 
explicou que, nos meses de 
abril, maio e junho, um grande 
número de doses desse imu-
nizante estava previsto para 
ser distribuído pelo Ministério 
da Saúde, diferente de julho, 
agosto e setembro, quando a 
quantidade entregue de As-
traZeneca seria menor. Por 
isso o município decidiu se 
precaver adiantando o ca-
lendário da segunda dose, 
diminuindo o intervalo entre 
uma aplicação e outra de 12 
para 8 semanas. 

“Com oito semanas de 
prazo, consigo ficar mais 30 
dias sem aplicar nenhuma 

O novo projeto foi dividido 
em duas etapas, visando con-
templar, ainda, os exames 
clínicos necessários para a 
concretização das cirurgias: 
o Opera MS, com 94 tipos de 

procedimentos cirúrgicos, e 
o Examina MS, que lista 66 
exames de média e alta com-
plexidades. 

“Fixamos um valor finan-
ceiro por credenciamento e 

vários institutos em todo o 
Estado estão se credenciando 
para prestar esse serviço à 
regulação. Esse é mais um 
projeto que entreguei à As-
sembleia Legislativa”, finaliza.

Segundo o presidente da 
Assembleia, deputado esta-
dual Paulo Corrêa, pela trami-
tação regular a aprovação de-
penderia de, pelo menos, cinco 
sessões. Agora, em regime 

de urgência, a análise deverá 
ser feita em no máximo duas. 
“No máximo fim de setembro 
será concluído, desde que os 
líderes e deputados aprovem”, 
pontuou Paulo Corrêa.

segunda dose [da Astra-
Zeneca], porque estou no 
prazo, já que eu consegui 
adiantar a aplicação e es-
tava prevendo que os meses 
de julho, agosto e setembro 
seriam o ‘gargalo’ da As-
traZeneca. Isso já era pre-
visível, por isso que não 
temos a necessidade de usar 
a segunda dose com Pfizer”, 
explicou José Mauro Filho. 

Até ontem (14), Campo 
Grande tinha um estoque 
com cerca de 7 mil doses 
da AstraZeneca e vacinava 
com a segunda aplicação 
pessoas que receberam a 
primeira dose até o dia 15 
de julho. Se o município 
estivesse cumprindo o inter-
valo máximo estabelecido 
pelo fabricante, de 12 se-
manas entre uma aplicação 
e outra, esse grupo que es-
tava sendo imunizado nessa 
terça-feira só se vacinaria 
no próximo mês. “Termi-
nando essas 7 mil doses, 
vamos aguardar a Astra-
Zeneca chegar, porque a 
população vai estar dentro 
das oito semanas que é 
o prazo que a gente pode 
aguardar para a segunda 
dose”, reforçou.  

Ainda conforme o secre-
tário, as pessoas que pre-
cisam tomar a segunda dose 
da CoronaVac também estão 
com o ciclo vacinal em dia. 
Caso Campo Grande pre-
cisasse usar a Pfizer para 
imunizar quem recebeu a 
primeira dose de AstraZe-
neca ou do imunobiológico 
do Instituto Butantan, pre-
judicaria a aplicação da 
terceira dose. 

“Eu preciso da Pfizer 
para fazer a D3 e D2 de 

Pfizer, os municípios que 
vão usar a Pfizer para fazer 
a D2 de AstraZeneca não 
vão fazer a D3 e nem se-
gunda dose de Pfizer. Adian-
tamos o calendário, justa-
mente para eventual pro-
blema como esse que está 
acontecendo, isso foi uma 
estratégia assertiva, porque 
o Brasil inteiro está tendo 
falta [de AstraZeneca]”, fi-
nalizou José Mauro. 

Aplicação de segunda dose com Pfizer
Uma resolução da CIB 

(Comissão Intergestores 
Bipartite) autorizou os mu-
nicípios a realizarem a in-
tercambialidade de doses a 
partir dos lotes da Pfizer que 
chegaram a Mato Grosso do 
Sul na segunda-feira (13) e 
foram distribuídos aos mu-
nicípios ontem (14). 

Segundo o titular da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), Geraldo Resende, 
estudos recentes apontam 
a eficácia da intercambia-
lidade de vacinas contra a 
COVID-19. “Temos consta-
tações científicas de que 
essa medida apresenta se-
gurança e pode levar ao au-
mento da resposta imunoló-
gica das pessoas”, constata.

A intercambialidade 
entre as vacinas também 
foi liberada pelo Ministério 
da Saúde por meio de nota 
técnica quando não for pos-
sível aplicar a segunda dose 
com o imunizante do mesmo 
fabricante. A segunda dose 
deverá ser administrada no 
intervalo previamente defi-
nido, respeitando o inter-
valo adotado para o imuni-
zante utilizado na primeira 
dose. (Com assessoria)

Cirurgias
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Divulgação/Portal MS

Clayton Neves e Mariana Ostemberg

Nessa terça-feira (14), o go-
vernador Reinaldo Azambuja 
apresentou aos deputados o 
projeto de lei que substitui 
a Caravana da Saúde. Com 
a nova proposta, o governo 
pretende credenciar unidades 
de saúde públicas e privadas 
para que façam diagnósticos 
e cirurgias eletivas acumu-
ladas durante o período de 
pandemia. A intenção é de que 
a fila seja zerada em cerca de 
dez meses. 

“Será um investimento de 
R$ 100 milhões que o governo 
disponibilizou para a gente 
buscar zerar a fila de cirur-
gias eletivas. Estamos creden-
ciando hospitais e clínicas de 
diagnósticos, tanto públicos 
como privados, para que 
prestem o serviço. Esperamos 
que, com a adesão desses lo-
cais, em dez meses a gente 
espera zerar a fila existente 
hoje”, comentou Azambuja. 

Em nota, a SES (Secretaria 
de Estado de Saúde) informou 
que aguarda o fim do prazo de 
adesão das unidades públicas, 
para dar início à busca pelas 
instituições particulares que 
queiram contribuir com o pro-
grama. “Após o encerramento 
da adesão para os serviços 
públicos e contratualizados, 
a SES abrirá credenciamento 
para os serviços privados.” O 
governador explica que as clí-
nicas cadastradas vão prestar 
os serviços respeitando a 
ordem na fila da central de 
regulação estadual. “Vamos 
trabalhar de trás para a frente, 
operando do antigo para o 
mais o mais novo”, relata. 

Mariana Ostemberg

Mesmo após a SES (Se-
cretaria de Estado de Saúde) 
autorizar os municípios a 
aplicarem a vacina Pfizer 
para a segunda dose de quem 
recebeu a primeira de Astra-
Zeneca ou CoronaVac, Campo 
Grande não deve utilizar essa 
estratégia. É que, segundo 
o secretário municipal de 
Saúde, José Mauro Filho, 
como a Capital tem adiantado 
o calendário de vacinação, 
não necessita utilizar outra 
marca de imunizante para 
impedir atrasos de aplicação. 

Uma das justificativas da 
SES para aprovação da cha-
mada intercambialidade de 
vacinas é o atraso do envio, 
por parte do Ministério da 
Saúde, de lotes da Astra-
Zeneca em razão da falta 
do IFA (ingrediente farma-
cêutico ativo) para a pro-
dução das doses pela Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz). 
Porém, esse problema ainda 
não afeta Campo Grande. 

O titular da Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde) 
explicou que, nos meses de 
abril, maio e junho, um grande 
número de doses desse imu-
nizante estava previsto para 
ser distribuído pelo Ministério 
da Saúde, diferente de julho, 
agosto e setembro, quando a 
quantidade entregue de As-
traZeneca seria menor. Por 
isso o município decidiu se 
precaver adiantando o ca-
lendário da segunda dose, 
diminuindo o intervalo entre 
uma aplicação e outra de 12 
para 8 semanas. 

“Com oito semanas de 
prazo, consigo ficar mais 30 
dias sem aplicar nenhuma 

O novo projeto foi dividido 
em duas etapas, visando con-
templar, ainda, os exames 
clínicos necessários para a 
concretização das cirurgias: 
o Opera MS, com 94 tipos de 

procedimentos cirúrgicos, e 
o Examina MS, que lista 66 
exames de média e alta com-
plexidades. 

“Fixamos um valor finan-
ceiro por credenciamento e 

vários institutos em todo o 
Estado estão se credenciando 
para prestar esse serviço à 
regulação. Esse é mais um 
projeto que entreguei à As-
sembleia Legislativa”, finaliza.

Segundo o presidente da 
Assembleia, deputado esta-
dual Paulo Corrêa, pela trami-
tação regular a aprovação de-
penderia de, pelo menos, cinco 
sessões. Agora, em regime 

de urgência, a análise deverá 
ser feita em no máximo duas. 
“No máximo fim de setembro 
será concluído, desde que os 
líderes e deputados aprovem”, 
pontuou Paulo Corrêa.

segunda dose [da Astra-
Zeneca], porque estou no 
prazo, já que eu consegui 
adiantar a aplicação e es-
tava prevendo que os meses 
de julho, agosto e setembro 
seriam o ‘gargalo’ da As-
traZeneca. Isso já era pre-
visível, por isso que não 
temos a necessidade de usar 
a segunda dose com Pfizer”, 
explicou José Mauro Filho. 

Até ontem (14), Campo 
Grande tinha um estoque 
com cerca de 7 mil doses 
da AstraZeneca e vacinava 
com a segunda aplicação 
pessoas que receberam a 
primeira dose até o dia 15 
de julho. Se o município 
estivesse cumprindo o inter-
valo máximo estabelecido 
pelo fabricante, de 12 se-
manas entre uma aplicação 
e outra, esse grupo que es-
tava sendo imunizado nessa 
terça-feira só se vacinaria 
no próximo mês. “Termi-
nando essas 7 mil doses, 
vamos aguardar a Astra-
Zeneca chegar, porque a 
população vai estar dentro 
das oito semanas que é 
o prazo que a gente pode 
aguardar para a segunda 
dose”, reforçou.  

Ainda conforme o secre-
tário, as pessoas que pre-
cisam tomar a segunda dose 
da CoronaVac também estão 
com o ciclo vacinal em dia. 
Caso Campo Grande pre-
cisasse usar a Pfizer para 
imunizar quem recebeu a 
primeira dose de AstraZe-
neca ou do imunobiológico 
do Instituto Butantan, pre-
judicaria a aplicação da 
terceira dose. 

“Eu preciso da Pfizer 
para fazer a D3 e D2 de 

Pfizer, os municípios que 
vão usar a Pfizer para fazer 
a D2 de AstraZeneca não 
vão fazer a D3 e nem se-
gunda dose de Pfizer. Adian-
tamos o calendário, justa-
mente para eventual pro-
blema como esse que está 
acontecendo, isso foi uma 
estratégia assertiva, porque 
o Brasil inteiro está tendo 
falta [de AstraZeneca]”, fi-
nalizou José Mauro. 

Aplicação de segunda dose com Pfizer
Uma resolução da CIB 

(Comissão Intergestores 
Bipartite) autorizou os mu-
nicípios a realizarem a in-
tercambialidade de doses a 
partir dos lotes da Pfizer que 
chegaram a Mato Grosso do 
Sul na segunda-feira (13) e 
foram distribuídos aos mu-
nicípios ontem (14). 

Segundo o titular da SES 
(Secretaria de Estado de 
Saúde), Geraldo Resende, 
estudos recentes apontam 
a eficácia da intercambia-
lidade de vacinas contra a 
COVID-19. “Temos consta-
tações científicas de que 
essa medida apresenta se-
gurança e pode levar ao au-
mento da resposta imunoló-
gica das pessoas”, constata.

A intercambialidade 
entre as vacinas também 
foi liberada pelo Ministério 
da Saúde por meio de nota 
técnica quando não for pos-
sível aplicar a segunda dose 
com o imunizante do mesmo 
fabricante. A segunda dose 
deverá ser administrada no 
intervalo previamente defi-
nido, respeitando o inter-
valo adotado para o imuni-
zante utilizado na primeira 
dose. (Com assessoria)

Cirurgias
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Ensino 

Estado Play 

Escolas municipais 
ampliam atendimento 
para alunos de 4 
meses até 3 anos 
sem escalonamento

Emeis retomam o funcionamento 
com 100% da capacidade na Capital

Meteorologista alerta sobre impacto da falta 
de chuvas no investimento de produtores

Pais e responsáveis 
têm até o dia 30 de 
setembro para definir 
pelo ensino presencial

Prefeitura destaca 
os investimentos na 
segurança para tal 
classificação nacional

Isabela Assoni

As Emeis (Escolas Mu-
nicipais de Ensino Infantil) 
começaram a receber os 
alunos de 4 meses a 3 anos 
sem escalonamento na úl-
tima segunda-feira (13). 
Para os alunos de 4 a 5 anos, 
o modelo escalonado per-
manece. A fim de continuar 
atendendo os critérios esta-
belecidos pelas instituições 
e seguir as medidas de pre-
venção contra a COVID-19, 
o atendimento permanece 
parcial, ou seja, matutino 
ou vespertino. 

As aulas presenciais no 
modelo escalonado semanal 
estavam funcionando desde 
o dia 26 de julho. Nesse 
modelo, 50% dos alunos fre-
quentavam a escola, sendo 
25% no período matutino 

Rafael Ribeiro

Um ranking elaborado com 
base em dados recolhidos de 677 
cidades de grande porte, ou seja, 
com mais de 50 mil habitantes, 
elegeu Campo Grande como a 
capital de estado mais segura 
do Brasil. O Connected Smart 
Cities é um ranking elaborado 
para mapear as cidades com 
maior potencial de desenvol-
vimento no Brasil, por meio 
de indicadores que retratam 
inteligência, conexão e susten-
tabilidade. A responsável pelo 
índice é a Necta, uma empresa 
paulista de Santos que promove 
encontro de urbanistas e au-
toridades com o propósito de 
mapear soluções de urbanismo. 
Dessas avaliações saem uma 
nota geral da cidade em cada 
um dos índices avaliados. E uma 
média geral.

Nos dados tanto de capitais 
quanto de cidades com mais 
de 500 mil habitantes, Campo 
Grande alcançou a primeira 
colocação média no quesito 
segurança, com nota de 4,224. 
No geral, contudo, a cidade foi 
apenas a nona colocada geral, 
com São Caetano do Sul, líder 
com 4,595. A nota é uma média 
de análise de itens como homi-
cídios, mortes no trânsito, des-
pesas com segurança, agentes 
por habitantes, monitoramento 
de riscos e centro de controle 
e operações.

Em seu sítio oficial, a prefei-
tura enalteceu a colocação rece-
bida. Por meio de comunicado, 
o mandatário Marquinhos Trad 
(PSD) explicou as ações que 
considerou fundamentais para 
chegar ao pódio. 

“Nós trabalhamos com 
quatro eixos definidos para nor-
tear a gestão para os próximos 
anos. São eles: Campo Grande 
Mais Segura, Campo Grande 
Desenvolvida e Sustentável, 
Campo Grande Mais Humana 
e Cidadã e Campo Grande Inte-
ligente. Estes resultados mos-
tram que estamos no caminho 
certo. Campo Grande é hoje uma 
das melhores cidades para se 
viver no país”, disse Trad.

Segundo os dados tabulados 
pelo Urban Systems, a taxa de 
homicídios de Campo Grande 
está em 18,7 casos para cada 
100 mil habitantes. Além disso, a 
taxa de mortes em acidentes de 
trânsito é de 18,5 casos para a 
mesma proporção populacional.

De acordo com os dados, 
ainda, a Capital tem gasto de R$ 
59,54 pelo Poder Público (muni-
cipal e estadual) por habitante. 
Isso rende uma média de 222,6 
agentes de segurança pública 
para cada 100 mil habitantes.

Em efeito de comparação, 
os gastos públicos com saúde 
e educação, em números pro-
vavelmente inflacionados por 
conta da pandemia, apresen-
taram uma média de R$ 1.539,96 
e R$ 1.011,05 por habitante, 
respectivamente.

Nos dados gerais da Urban 
Systems, Campo Grande 
atingiu a 13ª maior nota entre 
as cidades avaliadas, com nota 
geral de 35,537. A Capital é o 
segundo município da Região 
Centro-Oeste, ficando atrás 
de Brasília (DF), com nota 
de 37,314, e o único de Mato 
Grosso do Sul no ranking.

A boa colocação na segu-
rança só foi alcançada também 
por Campo Grande na saúde, 
com a mesma nona colocação 
nacional. Em educação, por 
exemplo, a cidade ficou com a 
19ª posição geral nacional, com 
a 42ª posição em mobilidade, 
44ª em meio ambiente, 23ª em 
tecnologias de inovações e 65ª 
em urbanismo.

Sobre o quesito segurança, 
dados da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública revelam 
que de 1º janeiro de 2020 a 31 de 
agosto de 2020, Campo Grande 
registrou 2.224 roubos. Neste 
ano, em igual período houve o 
registro de 1.938. Uma redução 
de 11,47% dos casos. 

Para ajudar nesse quesito, a 
gestão Trad informou que, com 
o plano de cargos e carreira 
já aprovados, os guardas civis 
metropolitanos, após o reenqua-
dramento – previsto para acon-
tecer até 2025 –, receberão um 
dos melhores salários do país. 
Outra medida que a prefeitura 
tomou para agilizar os trabalhos 
da GCM foi renovar em 100% 
a sua frota de veículos quatro 
rodas. As motocicletas também 
serão renovadas. Há recursos 
destinados para este fim.

A prefeitura também está 
realizando concurso público 
para a contratação de novos 
guardas e a ampliação do vi-
deomonitoramento na região 
central e nos parques Ayrton 
Senna, Jacques da Luz, 
Sóter, Guanandizção e Praça 
Belmar Fidalgo. Estes investi-
mentos devem ser finalizados 
ainda este ano. O projeto 
de ampliação do Centro In-
tegrado de Controle Opera-
cional prevê a instalação de 
mais 130 câmeras.

O Plano Municipal de Gestão 
Estratégica por Resultados 
vai garantir mais eficiência 
e celeridade nas ações, au-
xiliando no desenvolvimento, 
acompanhamento e avaliação 
das ações executadas pelas 
unidades municipais.

Dayane Medina

As previsões para a prima-
vera 2021 deixam um alerta 
para comerciantes, agrope-
cuários e produtores. A es-
tação que inicia no dia 22 de 
setembro não será saudável 
como nos anos seguintes, já 
que a previsão é de grande 
irregularidade de chuvas e 
altas temperaturas, o que 
pode atrapalhar a economia 
do Estado. O meteorologista 
Natálio Abrahão detalhou a 
situação durante entrevista 
ao jornalista João Flores, em  
O Estado Play.

Conforme o meteorolo-
gista, a tendência normal e 
regular do clima no Estado 
é do início das chuvas aos 
poucos no mês de setembro, 
com regularidade iniciando 
por volta de 10 de outubro. 
Esse período coincide com o 
começo do plantio agrícola da 
safra de verão.

Entretanto, com as pre-
visões de uma primavera 
irregular, Natálio orientou 
que os produtores façam um 
planejamento adequado para 
não investir alto nessa ativi-

e 25% no período vespertino, 
enquanto os outros 50% per-
maneciam em casa.

A partir de agora, o esca-
lonamento passa a ser diário 
e não semanal. As escolas 
voltam a funcionar com 100% 
dos alunos no modelo presen-
cial nos dois períodos, matu-
tino e vespertino, com 50% 
das crianças frequentando a 
instituição na parte da manhã, 
das 7h às 11h, e 50% na parte 
da tarde, das 13h às 17h.

De acordo com o superin-
tendente de Políticas Educa-
cionais da Semed (Secretaria 
Municipal de Educação), 
Waldir Leonel, o que motivou a 
mudança foi a adesão dos pais 
e a preocupação com a adap-
tação da criança na escola.

“Na realidade, esse é um 
fator que nós identificamos, 
a quantidade no retorno dos 

responsáveis que assinaram 
o termo de responsabilidade 
e a da adaptação da criança. 
Nos preocupa o fato da criança 
ficar uma semana adaptada 
na escola e permanecer uma 
semana em casa. 

Quando ela volta, é neces-
sário usar outro processo de 
adaptação, porque no período 
que ela ficou com a família 
pode se afastar da escola. É um 
cuidado que nós temos com a 
criança e vimos a necessidade 
em fazer esse tipo de adap-
tação”, explica. 

Outro ponto importante é 
que os pais têm até o dia 30 
de setembro para decidir se 
os filhos vão permanecer de 
forma remota ou presencial. 
A decisão valerá até o fim do 
ano. Ainda de acordo com o 
superintendente, as escolas 
vêm realizando uma busca 

Nilson Figueiredo

O Estado Play

Divulgação/Prefeitura

ativa para saber o paradeiro 
dos alunos desde o retorno 
parcial das aulas, em julho, 
mas reforça que essa ação vai 
ser intensificada.

“Isso já vem acontecendo 
desde que nós retornamos, 
mas vai ser intensificado 
porque agora a gente já sabe 
o pai não veio assinar o termo 
que afirma se o filho vai con-
tinuar em casa ou virá para 
o presencial. Então é dever 
da escola fazer alguma coisa, 
porque a esta altura temos 
certeza de que esse pai não 
apareceu”, explica.

Leonel reforça que, caso o 
pai não apareça para assinar o 
termo até dia 30, o conselho tu-
telar, e até mesmo o Ministério 
Público, poderão ser acionados 
para localizar os responsáveis 
e saber o que está acontecendo 
com a criança.

“Pedimos para que os res-
ponsáveis que não assinaram 
o termo procure a escola até 
o dia 30 de setembro. Depois 
disso, ele pode responder a 
algum processo pelo Conselho 
Tutelar, porque podemos con-
siderar como abandono inte-
lectual, quando não sabemos 
o que está acontecendo com 
a criança”, apontou. 

O abandono intelectual é 
um crime tipificado pelo artigo 
246 do Código Penal e ocorre 
quando os pais ou respon-
sáveis deixam de garantir a 
educação primária aos filhos em 
idade escolar sem justa causa.

Em relação às medidas 
de biossegurança contra a 
COVID-19, Leonel explica que 
o retorno vem acontecendo 
de forma processual para ga-
rantir a segurança dos alunos 
e funcionários. 

“O distanciamento vai 
acontecer de qualquer forma, 
porque o número de crianças 
que voltaram até agora ainda 
está reduzido, mas se a adesão 
aumentar não tem problema 
nenhum. Mantendo 50% dos 
alunos de manhã e 50% à 
tarde, conseguimos manter o 
distanciamento necessário.”

Ranking 

Campo Grande é reconhecida como 
a capital com maior potencial de 
desenvolvimento do Brasil

Meteorologista revelou 
as condições climáticas 
durante entrevista com 
o jornalista João Flores

dade em uma estação que não 
trará grandes resultados. “Há 
um efeito dominó que mexe com 
agricultor, comércio, saúde e 
cada uma dessas áreas precisa 
se concentrar para que não haja 
prejuízos”, explicou.

O meteorologista citou que 
uma boa lavoura precisa de 
chuva e, sem perspectiva da 
quantidade adequada, um 
grande investimento pode 
causar um grande dano eco-
nômico. “O agricultor tem de 
ter muito cuidado neste pla-
nejamento, ou reduzir a área 
plantada, colocar um produto 

potencialmente de maior fer-
tilidade ou trazer uma se-
mente mais precoce que vai 
produzir em menos tempo”, 
orientou, enfatizando que, se 
não houver um bom planeja-
mento, o produto encarece 
para a população no fim. 

Natálio ainda redobrou as 
orientações ao setor comercial 
e dá dicas para os produtores, 
agricultores, pecuaristas e co-
merciantes para que eles sejam 
cuidadosos nos investimentos 
conforme o clima. “Comer-
ciantes, investir em agasalhos 
agora não é favorável. Invista 

em produtos leves, em ventila-
dores, sorvete, picolés, bebidas, 
pois estes serão altamente be-
neficiados. Mas, em troca, vão 
ter de ter controle de energia”, 
citou. Para os agricultores, o 
planejamento é para a aqui-
sição da melhor semente. “No 
momento adequado, tendo em 
mãos as médias previstas, sa-
bendo que a qualquer momento 
em novembro e dezembro nós 
teremos anomalias que podem 
trazer prejuízos na produção 
e produtividade, façam investi-
mento em sementes precoces”, 
aconselhou.



o deputado estadual Paulo 
Corrêa, afirmou que tomará 
medidas para que o processo 
se torne mais ágil na Casa de 
Leis. “Vamos pedir regime de 
urgência, porque interessa 
o Estado. Vamos estudar 
todos os projetos para fazer 
o mais rápido possível para 
atender todos e não vamos 
faltar com a população de 
MS. Vamos fazer com que de 
cinco sessões diminua para 
duas ou três, desde que todos 
aprovem.”

Para o secretário de Infra-
estrutura, Eduardo Riedel, o 
governo age bem na tentativa 
de diminuir o impacto da 
crise energética sobre a so-
ciedade sul-mato-grossense. 
“Vamos fazer a nossa parte 
para amenizar a conta de luz 
em MS”, disse.

Mais redução
A intenção sinalizada 

nessa terça-feira pelo go-
verno do Estado se soma à de-
cisão já tomada sobre a ban-
deira vermelha, de reduzir 
dois pontos percentuais do 
ICMS (17% para 15%) e que 
está valendo desde o início de 
setembro. Agora, o impacto 

no tributo será de três pontos 
percentuais a menos, ou seja, 
uma alíquota de 14%.

Desde o dia 1º deste mês, 
a Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) fez valer 
nova tarifação na cobrança 
da luz, o que encareceu ainda 
mais a conta. Pela nova regra, 
o consumidor pagará R$ 14,20 
a mais a cada 100 kWh con-
sumidos. Mato Grosso do Sul 
foi o primeiro do país a abrir 
mão do imposto estadual para 
baratear a fatura de energia. 
Com isso, enfrentou pressão 
de 19 estados contrários à 
medida e, mesmo assim, man-
teve o planejamento.

“Estamos em um momento 
em que todo mundo tem de 
fazer a sua parte. A escassez 
hídrica não é problema de 
governo A ou B. Em 100 anos, 
nunca tivemos uma quanti-

dade tão baixa nos reservató-
rios de água no Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste. Como era 
uma receita que não estava 
prevista, entendemos ser im-
portante para todos os seg-
mentos, por isso tomamos 
esta decisão”, explicou Rei-
naldo Azambuja.

Apesar da medida para ali-
viar o bolso do sul-mato-gros-
sense, o governador mantém 
pedidos para que a população 
economize energia durante 
o cenário crítico instalado 
no país. “Se nós não nos 
atentarmos e buscarmos nos 
adequar, poderemos ter uma 
série de problemas porque vai 
demorar muito para voltar os 
reservatórios com a plenitude 
que nós já tivemos. Chegamos 
a um momento em que todo 
mundo tem de fazer a sua 
parte”, pontuou.
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Estamos em um momento 
em que todos têm de 
fazer a sua parte
Reinaldo Azambuja, governador do Estado

ECONOMIA

IBGE

Fiems

Energia elétrica

Proposta prevê 
diminuição de 
mais um ponto 
percentual na 
cobrança do 
imposto

Volume de serviços recuou 1,5% em julho

Para zerar nova tarifa de energia, 
Estado reduz novamente o ICMS
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Divulgação Fiems

Nilson Figueiredo
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A implementação da 

bitcoin como moeda legal 
em El Salvador

É evidente como o mer-
cado e, logo, as relações co-
merciais, adaptam-se à era 
da digitalização. Desde a 
implantação do cartão de 
crédito até as transações via 
Pix, os leitores notam como 
a dinâmica financeira é aper-
feiçoada de acordo com o desenvolvimento tecnológico. Busca-
-se construir sistemas e instrumentos que possibilitem maior 
conforto e conveniência à população; além de, claro, promover 
vantagens econômicas às instituições políticas. 

É nesse sentido que El Salvador decide adotar a bitcoin 
como moeda legal do país. Desse modo, os estabelecimentos 
comerciais passam a admitir o dinheiro eletrônico como 
forma de pagamento. A utilização da criptomoeda, no en-
tanto, é facultativa aos cidadãos, sendo que ainda é aceito o 
dólar estadunidense. O manejo da moeda dá-se por meio da 
carteira virtual do país, isto é, um aplicativo de celular, ou 
através de caixas eletrônicos, que convertem bitcoin em dólar. 

Dessa forma, o governo procura, ao implementar a ino-
vação, reduzir o custo com comissões para remessas, as 
taxas cobradas ao enviar certa quantidade monetária para 
o exterior. Apesar de tal economia, bem como do conforto 
originado pelo meio digital, a população, por sua vez, mostra-
-se descontente com a mudança. Muitos críticos afirmam que 
a medida poderá expandir a lavagem de dinheiro, sendo que 
ocorrem protestos contra a instauração do sistema desde o 
mês de junho. Existe, portanto, a ausência do diálogo entre 
autoridades e salvadorenhos, de forma a dificultar a plena 
fixação da nova moeda.

A volatilidade da bitcoin, para mais, é questão a ser ponderada.
Mesmo sendo a criptomoeda mais comercializada no 

mundo, cuja capitalização de mercado já ultrapassou a marca 
dos trilhões, apresenta instabilidade. De acordo com dados da 
CNN, subiu em mais de US$ 64.000 em abril, ao passo que caiu 
quase US$ 30.000 em maio deste ano. Ademais, no momento 
de instituição em El Salvador, na data de 7 de setembro, a 
cotação da moeda chegou a cair em 10%, recuperando-se no 
dia seguinte.

A tecnologia revela seus pontos positivos e negativos, pas-
sando por um complexo processo de implantação. No Brasil, 
a bitcoin não possui regulamentação específica, porém não é 
ilegal. Inclusive, a Receita Federal já abrange regras acerca 
das criptomoedas para a Declaração de Imposto de Renda. 
Percebe-se, pois, em escala global, o caminhar em direção à 
digitalização – se será trajeto turbulento ou pacífico depen-
derá da atuação conjunta governo-população.

Doutorando em Direito pela Mackenzie. 
Professor universitário. Advogado.

As exportações de pro-
dutos industrializados de Mato 
Grosso do Sul alcançaram em 
agosto a receita de US$ 443,4 
milhões, indicando cresci-
mento de 32% em relação ao 
mesmo mês de 2020, quando 
o valor ficou em US$ 335,2 
milhões. Esse é o melhor resul-
tado já registrado em um único 
mês durante toda a série histó-
rica da exportação de produtos 
industriais do Estado.

Segundo o coordenador 
da Unidade de Economia, Es-
tudos e Pesquisas da Fiems, 
Ezequiel Resende, quanto ao 
volume exportado, na compa-
ração mensal, houve aumento 
de 1%. “Já no acumulado de 
janeiro a agosto de 2021, a re-
ceita total alcançou US$ 2,855 
bilhões, indicando elevação de 
14% em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2020, quando o valor 
ficou em US$ 2,503 bilhões.”

Essa é a maior receita já 
alcançada com a exportação 
de produtos industriais no pe-
ríodo indicado, conforme Eze-
quiel Resende. Em relação ao 
volume, no acumulado de 2021, 
o aumento foi de 4%. “Quanto à 
participação relativa, no mês, 
a indústria respondeu por 75% 
de toda a receita de exportação 
de Mato Grosso do Sul. Já no 

acumulado do ano, a partici-
pação está em 58%.”

Grupos
No caso do grupo “celulose 

e papel”, a receita de ex-
portação em agosto de 2021 
alcançou US$ 155 milhões, 
um aumento de 33% com 
relação ao mesmo mês em 
2020, quando a receita foi 
de US$ 116,8 milhões. Os 
principais produtos expor-
tados foram pastas químicas 
de madeira e outros papéis 
e cartões, e os principais 
compradores foram China, 
Estados Unidos e Itália.

No grupo “complexo frigo-
rífico”, a receita de produtos 
industrializados registrou em 
agosto US$ 147,2 milhões. A 
elevação foi de 56% em com-
paração com o mesmo período 
em 2020, quando a receita foi 
de US$ 94,5 milhões. Os prin-
cipais produtos exportados 
foram carnes desossadas con-
geladas de bovino, pedaços 
e miudezas congelados de 
frango e carnes desossadas 
refrigeradas de bovino. Os 
maiores compradores foram 
China, Chile e Hong Kong.

 Já o grupo “óleos vegetais” 
obteve em agosto de 2021 re-
ceita de US$ 56,7 milhões.

Governador de MS 
levou pessoalmente o 
projeto ao presidente 
da AL Paulo Corrêa

Setor frigorífico 
foi destaque 
em negócios na 
indústria neste 
ano no Estado

Exportações da indústria 
avançam 32% no ano em MS

O volume de serviços em 
Mato Grosso do Sul recuou 
1,5% na passagem de junho 
para julho, após crescer 2,3% 
em junho. Apesar disso, o 
setor acumula um ganho de 
8% nos últimos sete meses. 
Em relação a julho de 2020, 
o volume de serviços avançou 
19,3%, quinta taxa positiva 
consecutiva. No acumulado 
do ano, o setor cresceu 14,7% 
perante igual período do ano 
anterior. Em 12 meses, ao 
passar de 6,7% em junho 
para 9,3% em julho, man-
teve a trajetória ascendente 

iniciada em fevereiro deste 
ano (-1,4%).

O setor em MS mostra um 
movimento de recuperação 
desde setembro do ano pas-
sado e chegou a superar o pa-
tamar pré-pandemia em de-
zembro, mas caiu em janeiro 
e fevereiro de 2021. Com a 
alta em março, voltou a su-
perar o nível pré-pandemia 
e em julho encontra-se 10,2% 
acima do volume de fevereiro 
do ano passado.

No Brasil, o volume de 
serviços avançou 1,1% ante 
junho, na série com ajuste 

sazonal, acumulando ganho 
de 5,8% nos últimos quatro 
meses. 

Com isso, o setor de ser-
viços ficou 3,9% acima de 
fevereiro de 2020, e alcançou 
seu patamar mais elevado 
desde março de 2016. Na 
série sem ajuste sazonal, 
perante julho de 2020, o setor 
avançou 17,8%, a quinta taxa 
positiva seguida. O acumu-
lado no ano foi a 10,7% e 
o acumulado em 12 meses 
(2,9%) manteve a trajetória 
ascendente iniciada em fe-
vereiro de 2021.

Ranking
O volume de serviços 

cresceu em 15 das 27 unidades 
da Federação em julho de 2021, 
ante o mês imediatamente an-
terior. As altas mais relevantes 
vieram de São Paulo (1,4%), 
seguido por Rio Grande do Sul 
(3,4%), Minas Gerais (1,2%), 
Pernambuco (4,1%) e Paraná 
(1,5%). Em contrapartida, o 
Rio de Janeiro (-4,4%) regis-
trou a principal retração. Mato 
Grosso do Sul teve a sétima 
menor variação entre as uni-
dades da Federação. (Rosana 
Siqueira com assessoria)

Felipe Ribeiro e Clayton Neves

Com a entrega do projeto 
de lei que objetiva anular 
o impacto da cobrança do 
ICMS sobre a nova tarifa de 
escassez hídrica, anunciada 
pela Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) e vigente 
desde 1º de setembro em todo 
o país, o governador Reinaldo 
Azambuja pretende zerar a 
incidência do tributo estadual 
nas contas de luz.

O texto da proposta do 
Poder Executivo prevê a re-
dução de mais um ponto per-
centual sobre as alíquotas 
discriminadas na fatura de 
energia, o que fará o governo 
abrir mão de R$ 36 milhões 
em arrecadação. Na prática, 
o consumidor deverá pagar 
somente o valor referente ao 
seu consumo, já que a tarifa 
definida pela Aneel pode ser 
impactada com a redução 
do imposto em Mato Grosso 
do Sul.

Segundo Azambuja, as fa-
turas poderão ter alterações 
no próximo mês, desde que 
haja uma rapidez na apro-
vação do projeto para que seja 
possível encaminhar ofício à 
operadora de energia e evitar 
a cobrança em outubro. A pro-
posição define ainda que a va-
lidade do benefício nas contas 
de luz será temporária. Isto é, 
enquanto a tarifa de escassez 
hídrica estiver vigente nos 
exercícios financeiros deste 
ano e de 2022.

O presidente da Alems, 
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Bonito já recebeu mais de R$ 
300 milhões de investimentos do 
governo do Estado em obras de 
infraestrutura. Para o governador 
Reinaldo Azambuja, a cidade 
passa por um processo de 
reestruturação que beneficiará 
não só os moradores mas também 
o fluxo turístico, que deve crescer 
após o início da operação da Gol.

“Teremos Corpo de Bombeiros, 
grandes eixos rodoviários, 
infraestrutura urbana, minianel, 
acesso rodoviário 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”, ressaltou. 
(RS)

Investimentos

Foram 
mais 
de 15 
mil pessoas 
visitando a 
cidade e conhecendo 
os atrativos. Foi o 
melhor agosto em 
movimento no turismo 
nos últimos cinco 
anos
Josmail Rodrigues, prefeito

CrescimentoCombustíveis-negócios

Economia-PIB

Novos voos da 
Gol são aposta 
para elevar fluxo 
de visitantes

Bonito espera atrair até 5 mil 
turistas por mês até dezembro

Postos já podem comprar 
etanol direto das usinas 

Nova rodada de revisões reduz PIB no país

Rosana Siqueira

Após registrar o melhor agosto 
em movimento no turismo dos 
últimos cinco anos, Bonito espera 
elevar em 300% o fluxo de turistas 
no fim do ano. O motivo seria a 
chegada de dois voos semanais 
da Gol que começam a operar em 
dezembro na cidade.

Na segunda-feira (13) o gover-
nador Reinaldo Azambuja assinou 
o Termo de Acordo com a empresa 
aérea Gol, que irá implementar a 
rota Congonhas/Bonito/Congonhas, 
a partir de dezembro deste ano.

Prefeito participou do 
lançamento do voo 
direto de Congonhas 
(SP) até Bonito

Divulagção Prefeitura de Bonito

A empresa foi a primeira 
a aderir ao Programa Decola-
-MS, que consiste na redução 
da alíquota do ICMS sobre o 
querosene.

Bonito é considerado um 
dos melhores destinos tu-
rísticos do país e referência 

mundial em ecoturismo, che-
gando a receber mais de 90 
mil turistas estrangeiros por 
ano (dados 2019), que agora 
contarão com a comodidade 
do voo partindo de São Paulo 
direto para a cidade. 

As vendas para o novo 

voo começaram na segunda-
-feira. O início da operação 
será em 2 de dezembro de 
2021, com a periodicidade de 
dois voos semanais. 

A estimava conforme o 
prefeito da cidade, Josmail 
Rodrigues, é de crescimento 
de 300% apenas com os novos 
voos da Gol. “Vai alavancar 
muito o nosso ecoturismo. 
Hoje, Bonito recebe em média 
1.200 pessoas por mês. Cal-
culando em números, vamos 
crescer para 4 ou 5 mil pes-
soas por mês. Agradeço o 
empenho do governo do Es-
tado e de todos que se dedi-
caram para esse novo voo 
acontecer. Isso é um presente 
para Bonito”, destacou ao 
participar na segunda-feira 
do lançamento do voo ligando 
o aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo, a Bonito.

Nicola Pamplona
Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) decidiu ante-
cipar o início da vigência de 
duas medidas anunciadas em 
agosto para tentar ampliar a 
competição no mercado de 
combustíveis: a venda direta 
de etanol entre usinas e postos 
e a possibilidade de que postos 
vendam combustíveis de ou-
tras marcas.

As mudanças foram alvo de 
uma MP (medida provisória) 
assinada no dia 11 de agosto, 
atropelando o debate sobre os 
temas na ANP (Agência Na-
cional do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis). O texto, porém, 
previa um prazo de 90 dias 
para início de vigência.

Em comunicado, o Palácio 
do Planalto diz que nova MP 
e decreto assinados nesta se-
gunda regulamentam o novo 
modelo e já permitem sua apli-
cação imediata, em mais um 
atropelo ao trabalho da ANP, 
que teria o prazo de 90 dias 
para definir as regras.

“Dados os potenciais be-
nefícios que a antecipação da 
flexibilização da tutela à ban-
deira poderá proporcionar aos 
consumidores de combustíveis, 
o governo entendeu ser rele-
vante criar mecanismos para 
sua aplicabilidade no menor 
tempo possível”, diz o texto.

A promessa de ganhos com 
as mudanças é questionada 
pelo mercado de combustíveis 
e potenciais prejuízos ao con-
sumidor foram tema de uma 
contestação dos Procons em 

consulta pública da ANP para 
debater as mudanças.

Distribuidoras e a defesa 
da concorrência se preocupam 
especificamente com a possi-
bilidade de venda de combus-
tíveis de outras marcas nos 
postos. Para os órgãos de de-
fesa do consumidor, a medida 
fere dispositivos legais que ga-
rantem o direito a informação 
clara, precisa e adequada.

Nos comunicados dessa 
segunda, o governo diz que 
esse problema é resolvido pela 
regulamentação, que obriga 
os postos a informar o nome 
dos fornecedores “de forma 
destacada e de fácil visuali-
zação”, para “assegurar que o 
consumidor seja devidamente 
informado sobre a origem do 
combustível”.

No caso da venda direta de 
etanol, a maior preocupação 
do mercado está na possibili-
dade de fraudes tributárias, já 
que as usinas que decidirem 
optar pelo novo modelo terão 
também que recolher impostos 
hoje recolhidos pelas distri-
buidoras.

Para reduzir esse risco, 
o governo transferiu a par-
cela de impostos federais do 
distribuidor para as usinas 
em caso de venda direta, 
mas o tema ainda precisa 
ser detalhado pelos estados 
em relação ao ICMS. O de-
creto desta segunda diz que 
caberá ao produtor avaliar 
se entende antecipar as me-
didas fiscais ou se prefere 
aguardar o prazo da regra 
de transição.

Douglas Gavras
Folhapress

As incertezas aumentadas 
por crise política, desemprego, 
inflação e risco de falta de ener-
gética têm feito com que os eco-
nomistas reduzam ainda mais 
as projeções de crescimento da 
economia para o ano que vem.

Analistas que há algumas 
semanas estimavam uma alta 
acima de 2% do PIB (Produto 
Interno Bruto) para 2022 agora 
já avaliam que o crescimento 
pode ficar abaixo de 1%.

O Itaú Unibanco, por exemplo, 

que projetava um crescimento 
de 1,5%, revisou o avanço para 
0,5% em 2022. Para este ano, 
a projeção também caiu – de 
5,7% para 5,3%. “Projetamos 
desaceleração do crescimento 
do PIB para 2022, uma vez que 
os fatores que impulsionaram o 
crescimento deste ano estão se 
esgotando. A revisão decorreu 
principalmente da nossa ex-
pectativa de taxa de juros mais 
elevada”, diz o banco.

O Itaú Unibanco também vê 
uma desaceleração do setor 
industrial global e queda de 

preços de commodities ano que 
vem. “Por último, a atividade 
econômica não se beneficiará 
mais do impulso advindo da 
reabertura do setor de serviços, 
algo que, na nossa visão, ficará 
restrito ao segundo semestre 
deste ano”, diz texto da insti-
tuição. Os economistas do banco 
também citam os efeitos da 
crise hídrica sobre a inflação e 
ressaltam temor de que um pos-
sível descumprimento do teto 
de gastos no ano que impacte 
no câmbio.

O Banco JP Morgan, que 

antes também projetava 1,5% de 
crescimento para o ano que vem, 
revisou a expectativa para 0,9%. 
A MB Associados é outra casa 
de análise que trouxe cenários 
mais pessimistas para o ano que 
vem. Antes, trabalhava com cres-
cimento de 1,4% para o PIB de 
2022, mas revisou as estimativas 
para 0,4%. “Isso se dá por efeito 
da crise, que não tem solução de 
curto, com a piora da inflação 
e dos juros empurrando a eco-
nomia para baixo ano que vem”, 
explica o economista-chefe da 
MB, Sergio Vale.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,254 R$ 5,255              0,5934
Turismo R$ 5,273 R$ 5,417             0,5569
Euro R$ 6,196 R$ 6,198              0,4864
Libra Esterlina R$ 7,25 R$ 7,253       0,3597

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 303,44
IBOVESPA (SP): 116.180,55 −223,17 (0,19%)

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° 36º

São Paulo                  16º           26º

Brasília 18º 34º

Rio de Janeiro 20º  29º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   31°
Dourados      18°    28°
Corumbá                  22°              34°
Maracaju                 18°             29°
Ponta Porã                17°              26°
Três Lagoas               25°   33°
Mundo Novo              19°   29°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com algumas nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

Umidade relativa do ar
mín.: 25% máx.: 69%

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

Lotofácil (N° 2322)

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

Quina

2 2  2 7  4 8  5 4  7 6
(Nº5657)

Valor do prêmio (R$)Faixa de premiação

QUINA                  0                                   0,00
QUADRA                    53                                    9.117,89
TERNO                     3.591                                                    202,36
DUQUE                 98.877                                                             4,04

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.300.000,00

(SORTEIO REALIZADO 13/09/2021)             (Concurso nº5656)
Quina

3 0   3 1   4 1   4 4   6 0
1 ° Sorteio

2 ° Sorteio

Dupla Sena

09  12  14  23  38  44

05  08  19  22  37  50

(Nº 2273)

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

05 36 41 42 49 59 79

ITUANAO/SPTime do 

(Nº1688)Timemania

LOTERIAS

(Nº506)Dia de Sorte

Mês da Sorte: Maio
0 4  0 6  1 6  2 0  2 6  2 7  2 9

Rateio

Lotomania (Nº2213)

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

Faixa de premiação

Lotofácil
(Concurso nº2321)(SORTEIO REALIZADO 13/09/2021)

15 acertos        0                                0,00
14 acertos   187                      1.851,74
13 acertos  7283                           25,00
12 acertos 105970          10,00
11 acertos         655457                                         5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 4.000.000,00

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



Jeremias Wernek
UOL/Folhapress

A próxima partida do 
Grêmio é pela Copa do Brasil, 
hoje (15), às 20h30 (de MS), 
contra o Flamengo, no Mara-
canã, pelas quartas de final da 
Copa do Brasil. A tendência é 
de que Luiz Felipe Scolari pre-
serve pelo menos alguns titu-
lares. Rubro-negros e gremistas 
jogam no Rio de Janeiro depois 
de o time de Renato Gaúcho 
aplicar 4 a 0 em Porto Alegre.

A ideia de um time diferente 
já havia sido indicada por Fe-
lipão no domingo (12), depois 
da vitória por 2 a 0 diante do 
Ceará. “O planejamento para o 
Flamengo já iniciamos. Já pen-
samos. Vamos tentar colocar 
em prática nessa semana uma 
ideia que é da comissão técnica 
junto com a direção, em razão 
do resultado que tivemos aqui, 
muito ruim, e nossa posição no 
Campeonato Brasileiro. Vamos 
estudar detalhadamente como 
fazer”, disse Scolari. 

Pedro Geromel teve confir-
mada na segunda-feira (13), 
fratura no dedo do pé direito, 
e virou desfalque no Grêmio. 
Ausente no jogo contra o 
Ceará, no domingo (12), o za-
gueiro não vai precisar passar 

por cirurgia, mas tem prazo 
de recuperação estimado de 
quatro semanas.

Caso a previsão dos mé-
dicos se confirme, Geromel fi-
cará fora de sete partidas do 
Grêmio, entre Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro.

A estimativa indica que o za-
gueiro será desfalque nos jogos 
contra Flamengo duas vezes, 
pela Copa do Brasil e Campe-
onato Brasileiro, Athletico-PR, 
Sport, Cuiabá, Santos e Forta-
leza. A volta de Geromel pode 
ser diante do Juventude, em 
Porto Alegre, pela 27ª rodada 
do Brasileirão.

David Luiz no Rubro-Negro
Contratação de peso do 

Flamengo para o restante da 
temporada, David Luiz vestiu 
camisa rubro-negra e concedeu 
sua primeira entrevista cole-
tiva como jogador do clube. 

“Mais um grande desafio 
na minha vida. Entendo que é 
o que eu sempre gostei, é o que 
me faz ter oxigênio. Isso me fez 
tomar essa decisão. Tive alguns 
diferentes cenários. Poderia ter 
escolhido uma vida mais tran-
quila, mas gosto de fazer o que 
está no meu coração. É isso que 
me faz seguir jogando futebol, 
me faz ter a mesma energia e 

paixão. Foi uma loucura sentir 
esse amor da torcida, mesmo 
ainda não sendo jogador do 
Flamengo. Isso me fez pensar 
e imaginar muita coisa”, disse 
ele, na segunda-feira.

“É muito fácil se adaptar 
em uma atmosfera realizada 
num contexto positivo. Tenho 
ambição de fazer o melhor 
pelo Flamengo. É uma das 
melhores páginas que vou 
viver na minha carreira. O 
Flamengo é grande e consegue 
dar coisas grandes.” O za-
gueiro ainda não tem data de 
estreia pelo Flamengo. 
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Maracanã

Belo HorizonteEm Fortaleza

Equipe são-paulina decide hoje a 
vaga para a semifinal da Copa do BR

Preocupado com o Brasileiro, 
técnico gremista poupa titulares

Atlético Mineiro defende 
invencibilidade diante do 
Fluminense em mata-matas

São Paulo põe terceiro pior 
ataque do Brasileirão à prova

Novo reforço. 
David Luiz já treina 
com o elenco 
flamenguista

Diego Costa em 
preparação na 
Cidade do Galo  para 
jogo desta quarta

Elenco do Tricolor 
Paulistano 
durante treino na 
segunda-feira

Flamengo/Divulgação

Pedro Souza/Atlético

São Paulo FC/Divulgação

UOL/Folhapress

O São Paulo inicia sob 
pressão uma das semanas 
mais decisivas que lhe restam 
na temporada. Após a derrota 
para o Fluminense nesse do-
mingo (12), sua terceira par-
tida sem vencer, o Tricolor 
Paulistano colocará à prova 
o seu ataque – o terceiro pior 
do Campeonato Brasileiro –
contra o Fortaleza, pela Copa 
do Brasil, e o Atlético-GO na 
Série A. As vitórias nos dois 
jogos são imprescindíveis para 
a equipe de Hernán Crespo.

No primeiro confronto, 
vencer valerá classificação 
às semifinais da competição. 
No segundo, a chance de se 
afastar da zona de rebaixa-
mento. No Brasileirão, o Tri-
color soma 22 pontos e está 
na 16ª posição. Logo abaixo, 
com 21, o América-MG é o 17º 
colocado.

O contexto para esse mo-
mento não ajuda: com uma 
derrota e dois empates nas 
últimas três partidas, o time 
terá primeiro de superar o 
Fortaleza no Castelão-CE, hoje 
(15), às 20h30 (de MS),  onde o 
Leão tem um aproveitamento 
de 71% na temporada. No jogo 
de ida, o Leão do Pici empatou 
por 2 a 2 após estar com 
desvantagem de dois gols na 
partida. Para avançar sem 
precisa da disputa de pênaltis, 
o Tricolor Paulista precisa da 
vitória na capital cearense. 

Depois, o segundo desafio 
será no Morumbi, contra o 
Atlético-GO, que está entre 
os seis melhores visitantes 
do Brasileirão. Tropeçar em 
casa diante do Dragão pode 
devolver o Tricolor ao Z4, 
desde que haja vitória de 
América-MG ou Grêmio na 
rodada. Com 19 pontos, o time 
gaúcho tem um jogo a menos 
que os dois adversários di-
retos na tabela.

O São Paulo divide com o 
Atlético-GO o posto de terceiro 
pior ataque do Campeonato 
Brasileiro, com 16 gols. Abaixo 
estão apenas Grêmio (14) e 
Sport (8). Os números ruins na 
Série A apontam para uma ne-
cessidade dos últimos meses 
que a chegada de Jonathan 
Calleri também evidenciou: um 
artilheiro de ponta no elenco.

Para o ano de 2021, o Tri-
color contava principalmente 
com três nomes para essa 
função: Pablo, Luciano e Éder. 
No entanto, nenhum atendeu 
às expectativas. Pablo é quem 
mais marcou pelo clube na 
temporada, com 13 tentos em 
33 jogos, mas os gols perdidos 
em confrontos decisivos co-
locaram sua titularidade em 
contestação mais de uma vez.

Opções ofensivas 
Artilheiro do Brasileirão 

de 2020 com 18 gols, Luciano 
sofreu com seguidas lesões e 
pouco pôde fazer em 2021. Até 
o momento, são seis gols em 
24 jogos. Ex-Inter de Milão, 
Sampdoria e seleção italiana, 
Éder chegou ao Tricolor em 
março e até o momento não 
mostrou ser o goleador es-
perado. O centroavante ba-
lançou as redes cinco vezes 
em 22 partidas.

Antes um meia, Vitor 
Bueno, que perdeu um gol de-
cisivo contra o Fluminense na 
noite de domingo (12), também 
tem atuado como um atacante, 
marcando seis vezes em 28 
jogos. Até aqui, o atleta de 27 
anos não caiu nas graças dos 
torcedores atuando na função. 
Caso repita um desempenho 
igual ou próximo à média que 
apresentou em 2016, com 16 
gols em 31 jogos, Jonathan 
Calleri terá tudo para ser o 
titular de Hernán Crespo.

No entanto, ainda sem a 
certeza da data de reestreia 
do atacante argentino, o trei-

COPA DO BRASILFicha técnica

Data: 

Horário: 

15/setembro

20h30 (de MS)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Local: Arena Castelão - CE

Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Arena Castelão - CE

FORTALEZA
Felipe Alves; Tinga, Jackson 

e Titi; Yago Pikachu, 
Ederson, Matheus Jussa, 
Matheus Vargas e Lucas 
Crispim; Robson e David.  

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SÃO PAULO
Tiago Volpi, Arboleda, 

Miranda e Léo; Galeano 
(Orejuela), Luan, Liziero, 
Benítez (Gabriel Sara) e 

Reinaldo; Rigoni e Luciano. 
Técnico: Hernán Crespo.

nador terá de resolver de 
outra maneira os problemas 
ofensivos. A boa notícia, se-
gundo o comandante, é a recu-
peração de Rigoni e Benítez, 

que entraram no segundo 
tempo contra o Fluminense e 
devem estar disponíveis para 
começar o duelo pela Copa 
do Brasil.

Gazeta Press

Depois de conquistar uma 
importante vitória sobre o 
Fortaleza, domingo (12), na 
capital cearense, o elenco 
atleticano tem confronto de-
cisivo com o Fluminense, pela 
Copa do Brasil. O Galo de 
Belo Horizonte enfrenta o 
Tricolor das Laranjeiras hoje 
(15), às 18h (de MS), no jogo 
de volta das quartas de final. 
Por ter vencido o primeiro 
confronto por 2 a 1, o Atlético 
garante a classificação para 
a semifinal com um empate.

Apesar de ter tido no 
tricolor carioca o principal 
algoz na busca pelo bi bra-
sileiro, em 2012, o Atlético 
nunca foi derrotado pelo Flu-
minense em uma decisão de 
mata-mata. Além disso, não 
perde para o rival há quase 
três anos.

Foram seis jogos nesse 
período, sendo dois apenas 
no último mês, quando as 
equipes empataram pelo Bra-
sileirão (1 a 1) e o Galo levou 
a melhor na ida da Copa do 
Brasil, quando venceu por 2 a 
1 e ganhou o direito de jogar 
pelo empate nesta quarta. 
Em 2012, o Atlético-MG der-
rotou o Fluminense por 3 a 
2, de virada

No retrospecto do período 
de invencibilidade, são 4 em-
pates e 2 vitórias alvinegras. 
A última vitória do Flu acon-
teceu em 21 de outubro de 
2018, quando Luciano fez o 
gol da vitória por 1 a 0, no 
Nilton Santos.

Um outro dado do duelo 

pode assustar o torcedor 
atleticano, mas não é tão 
ruim quanto parece. No Mi-
neirão, palco do confronto 
desta quarta, o Atlético não 
vence o Fluminense desde 
2009. No entanto, foram 
apenas dois confrontos no 
período de 12 anos, com o 
Galo tendo perdido em 2010 
(3 a 1) e empatado no ano 
passado (1 a 1). 

O Fluminense
O time carioca alcançou 

a terceira vitória seguida 
no Campeonato Brasileiro 
no domingo, diante do São 
Paulo. A equipe deixou para 
trás a má fase, voltou a se 
aproximar do G6, e agora 
volta suas atenções para a 
Copa do Brasil.

Eliminado da Liberta-
dores, o mata-mata nacional 
é a única outra competição 
que o Tricolor tem para dis-
putar em 2021. No jogo de ida 
das quartas de final, a equipe 
do técnico Marcão perdeu 
para o Atlético-MG por 2 a 1, 
no Maracanã.

Com a volta da confiança, 
o Fluminense nem pensa em 
jogar a toalha diante do atual 
líder do Campeonato Bra-
sileiro. Prova disso é que o 
elenco nem recebeu folga 
após a partida diante dos 
paulistas e voltou ao trabalho 
na tarde de segunda-feira, no 
CT Carlos Castilho.

Ontem, o técnico Marcão 
comandou mais uma atividade 
na parte da manhã, antes da 
viagem para Belo Horizonte. 
(Com sites dos clubes)
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 Basquete

Primeira rodada será fechada com oito jogos, entre eles o do Real Madrid

Com Messi e Neymar, PSG 
estreia na Liga dos Campeões

Após grande movimento no mercado de contratação de 
jogadores nas últimas semanas, o Corinthians tenta evitar 
o bloqueio de suas receitas com patrocinadores e com a 
Globo. O Tribunal de Justiça de São Paulo enviou ofício aos 
parceiros do clube, para que estes depositem os valores 
em uma conta judicial. Assim, a emissora de TV fez o 
depósito de R$ 1.543.658,35 em junho, referente a direitos 
de transmissão, e a Ambev, uma das patrocinadoras da 
equipe paulistana, pagou R$ 108.215,52 no último dia 27. 
A quantia ainda é insuficiente para saldar uma dívida 
de aproximadamente R$ 1,7 milhão. (Carlos Petrocilo, 
Folhapress)

O desenrolar da ação ainda demorou alguns meses. 
Em maio deste ano, no entanto, houve nova tentativa 
de bloquear dinheiro nas contas bancárias da equipe, 
mas desta vez todas estavam zeradas. O valor da dívida 
atualizada com os juros e o acréscimo de 10% referente 
aos honorários advocatícios era de R$ 1,692 milhão em 
julho deste ano, segundo planilha de débitos do Tribunal 
de Justiça. No processo, o time apresentou uma lista de 
produtos à penhora, que vão desde 40 televisores, utensílios 
para cozinha, ônibus Mercedes-Benz (ano 2002), aparelhos 
de ultrassonografia e scanner corporal, entre outros. Os 
advogados da equipe do Parque São Jorge escrevem ao 
magistrado que os bens imóveis já estão penhorados ou 
hipotecados. O juiz recusou a oferta dos produtos porque 
“não foi trazida a demonstração da titularidade e do estado 
atual dos bens ofertados”. (CP. Folhapress)

A empresa B2F Marketing Esportivo recorreu à 
Justiça, em junho do ano passado, para receber da 
diretoria corintiana R$ 1.275.307,00 por sua participação 
nos direitos econômicos do jogador Maycon. O volante 
sagrou-se campeão paulista e brasileiro (2017) e se 
transferiu para o Shakhtar Donetsk (UCR) em março de 
2018. Na ação, o juiz Cláudio Pereira França determinou 
o bloqueio das contas bancárias do clube, mas, após 
varredura em 16 instituições financeiras, encontrou 
um total de apenas R$ 67 mil entre outubro e novembro 
do ano passado. Ele, então, concedeu o pedido da B2F 
para penhorar 30% do valor total mensal dos créditos 
com todos os patrocinadores e da venda dos direitos 
de televisionamento à Globo, além das premiações em 
dinheiro oriundas da CBF e da Federação Paulista de 
Futebol. (CP, Folhapress)

Campeã olímpica em Tóquio, a seleção da França de 
vôlei masculino deu vexame em seu primeiro torneio oficial 
sob comando do brasileiro Bernardinho na área técnica. 
Na segunda-feira (13), o país foi eliminado do Campeonato 
Europeu após perder, por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 34/32), 
para a República Tcheca nas oitavas de final. Na 1ª fase, 
os franceses venceram as cinco partidas que fizeram, ao 
passo que o país do Leste Europeu faturou apenas dois 
jogos. Dez dos doze campeões olímpicos estiveram em 
quadra pela equipe treinada pelo brasileiro – o jogo foi 
realizado em Ostrava, na República Tcheca. A competição 
dá duas vagas ao Mundial de 2022, mas os franceses 
devem se classificar, já que há também lugares disponíveis 
por meio do ranking de seleções. (Folhapress)

Tribunal de Justiça aciona Timão por dívidas

Corinthians apresenta lista com 40 tevês

Empresa cobra parte da venda de Maycon

Com Bernardinho, França cai no Europeu 

10h30
FOX Sports - Liga Europa: 
Spartak Moscou x Legia Varsóvia

11h
ESPN2 - WSL: etapa de Trestles/
EUA (dia 7) 

11h30
ESPN - Campeonato Europeu 
de Vôlei Masculino: Itália x 
Alemanha 

12h45
TNT - Liga dos Campeões: 
Besiktas x Borussia Dortmund 
Space - Liga dos Campeões: 
Sheriff x Shakhtar Donetsk 
ESPN - Europeu de Vôlei 
Masculino

14h45
FOX Sports - Inglês Série B: 
Stoke City x Barnsley 
TNT - Liga dos Campeões: Club 
Brugge x PSG
Space - Liga dos Campeões: 
Inter de Milão x Real Madrid 

18h
SporTV e Premiere - Copa do 
Brasil: Atlético-MG x Fluminense
 
20h
FOX Sports - Argentino: Newell’s 
x River Plate 

20h30
Globo, SporTV2, e Premiere 
- Copa do Brasil: Flamengo x 
Grêmio
SporTV e Premiere - Copa do 
Brasil: Fortaleza x São Paulo 

21h
ESPN2 - Boxe: Miguel Borrego x 
Carlos Gorham 
ESPN -  Liga dos Campeões da 
Concacaf: Philadelphia Union x 
América (semifinal) 

22h
FOX Sports - MLB: Arizona 
Diamondbacks x Los Angeles 
Dodgers 

Veja na TV Às 18h30, no SporTV2, Brasil x Peru, pelo 
Campeonato Sul-Americano de Vôlei Feminino

CBV/Divulgação

Fonte: Esporte e Mídia

Luciano Shakihama
      
A primeira rodada da Liga 

dos Campeões da Europa será 
fechada nesta quarta-feira 
(15), com oito jogos. Entre os 
destaques estão o Paris Saint-
-Germain, que às 15h (de MS) 
joga contra o Club Brugge, na 
Bélgica.

Poupados da partida de 
sábado (11), em que o PSG 
goleou o Clermont por 4 a 
0, pelo Campeonato Francês, 
Lionel Messi e Neymar foram 
relacionados pelo técnico Mau-
ricio Pochettino para o jogo de 
hoje, pela abertura do Grupo 
A da Liga dos Campeões. O 
craque argentino está pronto 
para estrear na Champions 
pelo time francês. Em contra-
partida, três jogadores impor-
tantes desfalcam o PSG: Sergio 
Ramos, Di María e Verratti.

Sergio Ramos, na verdade, 
nem desfalque é. Afinal, o vete-
rano zagueiro espanhol sequer 
estreou pelo PSG. O zagueiro 
espanhol se recupera de uma 
lesão muscular na panturrilha 
esquerda.

Angel Di María, por sua 
vez, cumpre suspensão de três 
jogos por uma expulsão na 
semifinal da Champions da 
temporada passada contra o 
City. E o italiano Verratti, com 
uma lesão no joelho, não tem 
condições de jogo. 

Vini Jr. no Real
Já em Milão (ITA), no 

mesmo horário, o Real Madrid 
encara a Internazionale. Na 
equipe merengue, a expecta-
tiva é com a atuação de Vini-
cius Júnior. Nesta temporada, 
o brasileiro fez quatro gols 

Ginastas de Campo Grande 
se preparam para a disputa da 
modalidade rítmica dos Jogos 
Escolares Brasileiros de 2021, 
no Rio de Janeiro (RJ). Respon-
sável por motivar 150 alunas, 
as professoras e coordenadoras 
do projeto Adenizia Julião, An-
dressa Bacarji e Natalia Sabi 
estão nos últimos detalhes das 
apresentações para os eventos, 
que dão destaques às atletas que 
treinam diariamente no Parque 
Jacques da Luz.

Os Jogos Escolares Brasi-
leiros são o maior evento multies-
portivo realizado no país. Neste 
ano, o campeonato deve reunir 

cerca de 6,2 mil estudantes entre 
12 e 14 anos, entre 29 de outubro 
e 2 de novembro.

“Temos dois eventos impor-
tantes este ano: o XI Torneio 
Regional de Ginástica Rítmica, 
que Campo Grande irá sediar, 
no dia 24 de setembro, e os Jogos 
Escolares, com final em outubro. 
Estamos a todo vapor treinando. 
São 17 ginastas que irão disputar 
o campeonato regional e os es-
colares com os estados de Mato 
Grosso, Goiás, Tocantins e o Dis-
trito Federal”, disse Adenizia, se-
gundo site da Funesp (Fundação 
Municipal de Esporte). 

Marcia Aparecida de Castro 

Ferreira conta os dias para ver 
a filha Mariele em mais uma 
disputa. “Ela já treina há seis 
anos e está totalmente ansiosa 
para ir aos campeonatos. Eu tive 
que customizar o collant dela de 
tanto pedir. É muito orgulho, eu 
choro em todas e a cada apre-
sentação dela.”

Fernanda Almeida Gueler en-
saia para participar dos seus 
primeiros campeonatos. A mãe, 
Michelle, acompanha todos os 
passos da filha. “Por ser o pri-
meiro campeonato dela, sempre 
estamos falando para ter tranqui-
lidade e fazer tudo o que treinou.” 
(LS, com Funesp)

Adalberto Leister Filho
Folhapress

O técnico Aleksandar Pe-
trovic, 62 anos, pediu demissão 
da seleção brasileira pouco mais 
de um mês após não conseguir 
levar a equipe para as Olimpí-
adas de Tóquio 2020. No Pré-
-Olímpico de Split, na Croácia, 
disputado entre 29 de junho 
e 4 de julho, o Brasil chegou 
à final, mas acabou derrotado 
pela Alemanha. Havia apenas 
uma vaga em disputa para os 
Jogos Olímpicos.

Foi a primeira vez, desde os 
Jogos de Montreal 1976, que o 
país não teve representantes 

no basquete, nem no masculino, 
nem no feminino.

O croata alegou que pretende 
focar exclusivamente no Pesaro, 
da Itália, clube que assumiu logo 
após o classificatório para as 
Olimpíadas. Quando perdeu a 
vaga olímpica para a Alemanha, 
porém, havia dito que pretendia 
continuar.

“Depois de quatro anos ma-
ravilhosos no banco da seleção 
brasileira de basquete, acho que 
chegou a hora de deixar esse 
banco com muita dor no coração 
por não se classificar para os 
Jogos Olímpicos. Acho que, para 
o basquete brasileiro, chegou 
uma nova etapa em que eu não 

posso continuar a fazer esse 
trabalho”, afirmou o treinador, 
que prometeu vir ao Brasil para 
assistir à Copa América de 2022, 
que será disputada no país.

Petrovic assumiu a seleção 
brasileira em 2017 e realizou um 
trabalho de renovação. Em 33 
jogos disputados no período, o 
Brasil venceu 26 e se classificou 
para a Copa do Mundo da China 
2019. No Mundial, a seleção 
acabou eliminada na segunda 
fase, após derrotas para Repú-
blica Tcheca e Estados Unidos, 
e ficou em 13º lugar.

“Só posso agradecer ao 
Petrovic por esses anos por 
esses anos importantíssimos 

dele aqui. Foi fundamental em 
um momento de mudança de 
geração, de chegada de jovens 
para a seleção brasileira, e po-
demos dizer, teve participação 
na afirmação de vários deles, 
que certamente estarão por 
anos e anos na seleção”, afirmou 
Guy Peixoto, presidente da CBB 
(Confederação Brasileira de 
Basquete).

Os próximos compromissos 
da seleção masculina serão 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2023, que terá 
três países-sede: Filipinas, 
Japão e Indonésia. O Brasil 
enfrenta o Chile nos dias 25 e 
28 de novembro.

em quatro partidas, além de 
assistências. 

Sendo que a última exi-
bição, na vitória de 5 a 2 sobre 
o Celta em jogo que marcou 
a reinauguração do estádio 
Santiago Bernabéu, foi mar-
cante para o ex-jogador do 

Flamengo, que saiu ovacio-
nado por torcedores, comissão 
técnica e companheiros.

“Tento jogar como se esti-
vesse em casa, no Brasil. Me 
sinto como quando jogava na 
rua, com muita alegria. Sentir 
o apoio da torcida é como con-

tinuar lá. Estou muito feliz com 
isso, que eles se sintam assim 
comigo”, disse o atacante ao 
jornal “As”, da Espanha. “Acho 
que é por causa do meu estilo 
de jogo. Eu encaro sempre e, 
se errar, tento de novo. Espero 
que esse relacionamento com 
torcedores dure muitos anos”, 
acrescentou o jogador

Vini Junior, agora, quer 
manter a média de gols. 
“Desde que cheguei ao Real 
Madrid, sempre disse que 
chegaria o momento em que 
faria muitos gols seguidos. 
Na base do Flamengo mar-
quei muitos gols e sabia que 
isso ia acontecer. Estou muito 
calmo com isso e agora penso 
apenas em ajudar o Real Ma-
drid a conquistar títulos. Me 
sinto bem comigo mesmo”, 
frisou o jovem de 21 anos..

Além dessas partidas, a 
rodada desta quarta-feira 
da Liga dos Campeões pro-
grama, para as 12h45, Besi-
ktas x Borussia Dortmund, e 
Sheriff x Shakhtar Donetsk. 
Às 15h, entram em campo 
Manchester City x RB Lei-
pzig, Atlético de Madrid x 
Porto, Liverpool x Milan, e 
Sporting x Ajax. (Com GE) 

Messi e Neymar 
durante treinamento 

da segunda-feira  
no CT do PSG
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Petrovic deixa seleção após fracasso em Pré-Olímpico

Mães contam os dias para ver as 
filhas em ação na ginástica rítmica

Projeto de ginástica 
rítmica realiza aulas 
gratuitas no Parque 

Jacques da Luz

 Funesp/Divulgação
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Pandemia Sinal verde

Pentágono

América Latina

Imagem da cidade 
Xiamen feita em 
dezembro de 2020

China confina cidade com China confina cidade com 
5 milhões de habitantes 5 milhões de habitantes 

após detectar surtoapós detectar surto

Xiamen, no sudeste chinês, 
registrou 60 novos casos nas 

últimas 24 horas

Sylvia Colombo
Folhapress

Uma disputa territorial pro-
voca um embate diplomático 
entre Argentina e Chile desde 
que, no fim de agosto, o presi-
dente Sebastián Piñera decidiu 
publicar uma atualização da 
carta náutica do país.

No novo mapa, a área refe-
rente ao Chile inclui uma zona 
de 5.500 km² de água, ao sul do 
continente, que antes constava 
como pertencente à Argentina. 

A medida afeta o trânsito 
internacional de barcos e a 
concessão de licenças para 
barcos pesqueiros que atuam 
na região. A Argentina, por 
sua vez, alega que a divisão 
é regulada por dois acordos, 
a Convenção da ONU sobre 
o Direito Ao Mar, de 1982, 
e o Tratado de Paz e Ami-

zade Argentino-Chilena, de 
1984. Também afirmou estar 
surpresa com o momento da 
contestação, que, para o chan-
celer do país, Felipe Solá, 
estaria relacionada a uma 
“vontade de se expandir, de 
modo intempestivo, uma vez 
que o território físico chileno 
é limitado”.                  

Piñera, para quem a pu-
blicação das novas cartas é 
fruto da necessidade de “de-
monstrar a existência da pla-
taforma continental do país 
no Mar Austral”, disse que, 
em novembro, levará o pedido 
de reconhecimento do mapa 
à Organização das Nações 
Unidas.

De 1978 a 1984, Chile e Ar-
gentina travaram uma disputa 
feroz por três ilhas localizadas 
no Canal de Beagle que quase 
terminou em guerra. Depois 

que todas as vias diplomáticas 
se esgotaram, apelou-se para 
uma mediação do papa João 
Paulo 2º. Por fim, chegou-se a 
um acordo sobre os limites das 
fronteiras marítimas, agora 
novamente contestado pelos 
chilenos.

Ainda que os argentinos 
tenham expressado surpresa 
com a reclamação, o Chile 
afirmou não ter atuado de 
forma súbita e que desde 2009 
alertava o país vizinho da in-
tenção de reclamar a região.

O chanceler chileno, An-
drés Allamand, divulgou um 
vídeo recentemente em que 
insta os dois países a um 
diálogo para negociar as posi-
ções. A chancelaria argentina, 
porém, afirma que este “não é 
um momento de diálogo, mas 
de informar, explicar, qual é a 
nossa posição”. 

Ana Estela de Sousa Pinto
 Folhapress

O governo britânico afirmou 
na segunda-feira (13) que vai 
oferecer vacinas contra COVID 
para todas as crianças com 12 
anos ou mais. A campanha deve 
começar na próxima semana, 
nas escolas, e exige o consenti-
mento de pais ou responsáveis.

A decisão segue uma orien-
tação dos diretores médicos da 
Inglaterra, de Gales, da Escócia 
e da Irlanda do Norte, tomada na 
noite de domingo (12). A agência 
regulatória britânicadeu em 
junho o sinal verde para a apli-
cação do imunizante da Pfizer 
em crianças de 12 a 15 anos.

A campanha vai porém na 
direção contrária da recomen-
dação do JCVI (Comitê Conjunto 
de Vacinação e Imunização, em 
inglês), que analisou benefícios 
e riscos para os indivíduos-
-alvo e recomendou não aplicar 
as injeções por enquanto em 
crianças saudáveis.

O órgão citou risco de 
efeitos colaterais raros e in-
certeza sobre o grau adicional 
de proteção das vacinas para 

esse grupo, mas recomendou 
a imunização de crianças com 
doenças que as deixam mais vul-
neráveis e para jovens a partir 
de 16 anos..

Epidemiologistas e espe-
cialistas em saúde pública já 
haviam levantado na semana 
passada a possibilidade de 
que, apesar dessa orientação, 
o governo levasse adiante a 
vacinação de crianças, por con-
siderar em sua decisão outros 
aspectos, como o impacto na 
transmissão para pessoas vul-
neráveis e na educação.

Os diretores médicos ci-
taram o impacto na presença 
dos alunos nas escolas em sua 
avaliação, e pediram ao JCVI 
que indicasse quais os fármacos 
mais indicados e que intervalo 
deveria ser adotado entre doses 
para essa faixa etária.

A Sociedade Real de Pedia-
tria e Saúde Infantil aprovou a 
medida, citando também o efeito 
na sociabilização das crianças 
– mais protegidas, elas podem 
interagir mais entre si –, mas 
alertou que o fundamental é 
manter as outras vacinas in-
fantis, em que os “benefícios à 

saúde são mais claros e têm o 
potencial de salvar vidas”.

Saúde mental
Também o Colégio Real de 

Pediatria e Saúde Infantil, que 
foi consultado pelos diretores 
médicos das quatro nações, 
citou preocupação com os 
efeitos indiretos da pandemia, 
como as faltas escolares e o 
efeito na saúde mental.

A escola é um centro de 
referência importante de ser-
viços de saúde e segurança 
infantis, e quarentenas ou 
suspensão de aulas por causa 
da COVID afetam despropor-
cionalmente os alunos mais 
pobres, diz a avaliação.

“A participação em ativi-
dades dentro e fora da escola 
é fundamental para o desen-
volvimento, a resiliência, a 
saúde mental e o bem-estar 
das crianças. Precisamos ga-
rantir que essa participação 
volte ao normal com urgência”, 
declarou a instituição, res-
salvando que a vacina “não é 
uma solução mágica e, isola-
damente, não vai melhorar a 
frequência escolar”.

Por RTP/Ag. Brasil 

Cerca de 5 milhões de habi-
tantes de Xiamen, no sudeste 
da China, foram ontem (14) 
colocados em confinamento, 
após terem sido detectados 32 
casos de COVID-19, naquela 
que é uma das mais popu-
losas cidades da província de 
Fujian.

No total, a província de Fu-
jian registrou 60 novos casos 
nas últimas 24 horas, incluso 
um assintomático. Análises 
preliminares citadas pela im-
prensa local indicam a pre-
sença da variante delta entre 
os contagiados.

O jornal “The Paper” alertou 
para a entrada em vigor, a 
partir da última meia-noite 
local (horário local), da sus-
pensão dos serviços de ônibus 
de longa distância, no âmbito 
de uma série de medidas, que 
incluem o regresso às aulas 
online, em todos os níveis de 
ensino, e o fechamento de 
vários locais públicos.

A imprensa local também 
informou que todos os com-
plexos residenciais de Xiamen 
permanecerão “fechados”, 
para evitar que os moradores 
saiam. Apenas viajantes com 
teste negativo terão acesso 
ao aeroporto da cidade, feito, 
no máximo, 48 horas antes da 
partida.

De acordo com o jornal 

“South China Morning Post”, 
de Hong Kong, todas as ce-
lebrações e eventos do Fes-
tival do Meio de Outono, que 
ocorrem na terça-feira (21), 
foram cancelados, ao passo 
que as reuniões com grande 
número de pessoas, como ca-
samentos, foram proibidas. Os 
funerais devem ser realizados 
de “maneira simples”, dis-
seram as autoridades.

As cidades de Putian e Quan-
zhou (esta última, com mais 
de 6 milhões de habitantes), 
também na província de Fujian, 
registraram casos positivos, 
como parte do mesmo surto. No 
caso de Putian – onde começa 
hoje a ser feita uma campanha 
massiva de testes – a imprensa 
local informou que as infecções 
estão concentradas numa es-
cola e numa fábrica de calçados.

Na segunda-feira (13), as 
autoridades afirmaram que o 
surto deve alastrar-se a ou-
tras regiões do país, mas que 
poderão controlá-lo antes do 
início do feriado da “semana 
dourada”, que se realiza no 
início de outubro.

A China pratica uma es-
tratégia de tolerância zero 
contra o novo coronavírus, 
que envolve rígido controle 
sobre entradas no país, com 
quarentenas de até três se-
manas e vários exames, além 
da realização de testes em 
massa, nos locais onde é 

detectado novo surto. O país 
somou 95.340 casos e 4.636 
mortos desde o início da 
pandemia.

Putin se isola por medo da COVID
O presidente da Rússia, 

Vladimir Putin, está em isola-
mento, como medida de pre-
caução, depois de várias pes-
soas de seu entorno sentirem 
sintomas da COVID-19, mas 
está “absolutamente” saudável 
e não está com a doença, in-
formou o Kremlin ontem (14).

Putin, de 68 anos, não via-
jará para o Tadjiquistão nesta 
semana, como planejado, por 
causa do isolamento. Ele par-
ticiparia de reuniões sobre se-
gurança, que agora fará por 
videoconferência.

O Kremlin informou ainda 
que Putin tomou a decisão de 
ficar em isolamento depois de 
se reunir com o presidente 
da Síria, Bashar Al Assad, na 
segunda-feira (13) e após con-
sultas com médicos.

Putin também se reuniu 
com atletas paralímpicos da 
Rússia e viajou para o oeste 
do país, a fim de supervisionar 
manobras militares feitas em 
conjunto com a Bielorrússia. O 
porta-voz do Kremlin, Dmitry 
Peskov, disse a jornalistas que 
Putin teve contato com várias 
pessoas de seu entorno que 
contraíram COVID-19 e apre-
sentaram sintomas.

O Pentágono disse na se-
gunda-feira (13), em nota, que 
o lançamento de um novo míssil 
de cruzeiro de longo alcance pela 
Coreia do Norte representa “uma 
ameaça” aos países vizinhos e à 
comunidade internacional. 

Segundo o comunicado, “a ati-
vidade mostra o desenvolvimento 
contínuo do programa nuclear da 
Coreia do Norte e as ameaças que 
isso representa para os vizinhos 
e para a comunidade interna-
cional”, afirmou o Pentágono. Os 
Estados Unidos  “vão continuar 

a acompanhar a situação e a con-
sultar de perto os seus aliados e 
parceiros”, acrescentou, na nota, 
o Comando Indo-Pacífico norte-
-americano. Os EUA reiteraram 
ainda o compromisso, “resistente 
a todas as provas”, de defender 
a Coreia do Sul e o Japão contra 
Pyongyang. Cerca de 28,5 mil 
soldados estadunidenses estão 
no sul da península.

A Coreia do Norte executou 
com sucesso teste com novo 
“míssil de cruzeiro de longo al-
cance” no fim de semana, anun-

ciou a agência oficial de notícias 
norte-coreana KCNA. Os disparos 
do teste, feito no sábado e no do-
mingo, ocorreram na presença 
de autoridades norte-coreanas, 
informou a KCNA, que também 
confirmou o êxito dos ensaios.

Apesar de atingido por múl-
tiplas sanções internacionais, o 
país reforçou nos últimos anos a 
capacidade militar. A Coreia do 
Norte fez diversos ensaios nucle-
ares e testou com sucesso mís-
seis balísticos capazes de atin-
girem os EUA. (RTP/Ag. Brasil)

Reino Unido decide vacinar 
crianças de 12 a 15 anos

Chile e Argentina vivem crise diplomática 
por disputa territorial ao sul do continente

Lançamento de míssil da Coreia do 
Norte representa ameaça, diz EUA
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Bruno Arce

“A pandemia veio para mudar 
tudo. Nosso modo de ser, de 
pensar, de se comportar, nosso 
jeito de viver, produzir.” A de-
claração poderia ter saído de 
qualquer dono de indústria, que 
viu possibilidade de fragilização 
dos negócios, por conta da situ-
ação mundial que o coronavírus 
provocou. Mas a percepção é do 
auxiliar de laboratório Arnaldo 
Pereira Júnior, que trabalha em 
fábrica instalada no Indubrasil, 
em Campo Grande. 

A Química Central do Brasil 
Ltda. atua há dez anos fabri-
cando produtos para atender 
curtumes, frigoríficos, laticí-
nios, estações de tratamento de 
efluentes e demanda de limpeza 
em geral. É nela que Arnaldo 
Júnior trabalha com outros 
49 colaboradores que também 
foram cercados pelo medo de 
a demissão bater à porta. To-
davia, a empresa viu a demanda 
aumentar e também a oportuni-
dade de oferecer um novo pro-
duto para o mercado: o cloro em 
gel para uso na higiene pessoal, 
limpeza de superfícies e chão. 

Ao mesmo tempo em que pen-
sava na produção para atender 
a necessidade de outros empre-
endimentos preocupados com a 
disseminação do coronavírus, 
a direção da Química Central 
também precisava garantir a 
saúde dos funcionários. Foi pre-
ciso aumentar a vigilância com 
novos dispositivos para higie-
nização e também incutir nos 
trabalhadores os novos compor-
tamentos de asseio pessoal para 
não comprometer o coletivo. O 
cuidado continua a ser seguido 
à risca e a indústria comemora 
a marca zero de doentes com 
COVID-19. 

A lição repassada na em-
presa foi parar dentro da casa 
dos colaboradores, que enten-
deram o quanto era importante 
manter, em todos os ambientes 
em que estivessem, o mesmo 
comportamento de cuidado, com 
uso de máscaras, higienização 
das mãos, calçados e roupas 
de trabalho e o distanciamento 
mínimo de outras pessoas. O 
Arnaldo Pereira Júnior é um dos 
funcionários que mudaram o 
comportamento, graças às infor-
mações que receberam e ainda 
recebem na Química Central. 

Arnaldo pedala todos os dias, 
sete minutos de ida até a indús-
tria e outros sete de volta para 
casa. A bicicleta é o único meio 
de transporte que ele tem, mas 
não reclama, pois tem trabalho, 
não viu mortes de companheiros 
pela COVID-19 e, além disso, 
teve a oportunidade de aprender 
novos hábitos. “Antes da pan-
demia, tinha a mania de entrar 
em casa com a roupa que eu 
vinha da rua. Agora, deixo o 
calçado fora, me troco em local 
separadamente. Limpava a casa 
com uma vassoura ou pano, 
hoje jogo água. Limpo tudo, três 
vezes por semana. A empresa 
me ajudou a ver isto. É para ga-
rantir a minha e a vida dos que 
estão perto de mim”, diz. 

Ex-morador de rua, Arnaldo 
Júnior diz que tem muito a 
agradecer na vida. Viveu por 
oito anos nas ruas com a mãe, 
em Campo Grande. Certo dia, 
ela disse que iria procurar em-
prego e nunca mais voltou. Teve 
nova chance quando adotado 
por uma família. Agora, o rapaz 

Cadeia produtiva

Em meio à retração econômica, surgem 
novos empregos e expansão de mercado

PANDEMIA TROUXE 
OPORTUNIDADES 
A TRABALHADORES E
INDÚSTRIAS

MANUTENÇÃO DA VIDA E 
O PLANEJAR DO FUTURO 

INDÚSTRIA 4.0

COMIDA 

suspira fundo ao contar 
que fez Ensino Médio e 
que, quando começou o 
curso técnico, ganhou 
oportunidade na indús-
tria, em 2018, no setor 
de produção e depois 
no laboratório químico. 

“Quando começou a 
pandemia logo pensei 
que a empresa man-
daria os funcionários 
embora, pois não sabí-
amos ao certo se tudo 
fecharia. Ainda bem 
que não foi do jeito que ima-
ginava, todos os funcionários 
foram mantidos. Foi a maior 
alegria para mim. Tinha aca-
bado de mudar de casa com 
uma filha pequena. Se perdesse 
o emprego, seria o maior caos.” 

Normas pessoais e mu-
danças dentro das empresas 
também refletiram no número 
de acidentes de trabalho, pelo 
menos na Química Central. Na 
entrada da empresa, no dia 10 
de setembro, uma placa osten-
tava a marca de 570 dias sem 
acidentes de trabalho, fato que 
entusiasma funcionários e pro-
prietários. “Já tínhamos uma 
abordagem bem clara sobre 
esta questão de segurança. 
Quando iniciou a pandemia, 

aproveitamos a mesma visão e 
reforçamos o trabalho de cons-
cientização”, destaca o técnico 
químico comercial Juliano Es-
pírito Santo, que também frisa 
que é feita anualmente a vaci-
nação em massa contra a in-
fluenza, bancada pela empresa. 

Juliano acredita que o cui-
dado com o grupo de cola-
boradores permitiu que fosse 
mantida a rotina, a qualidade 
dos serviços e frota, fato que 
também é importante para 
manter as exportações da 
empresa para o Paraguai, a 
Bolívia e o Equador. “Por este 
motivo não só crescemos, como 
estamos abrindo novos mer-
cados, como domissanitários 
(saneantes)”, comemora. 

Tinha acabado 
de mudar de 
casa com uma 
filha pequena. 
Se perdesse o 
emprego, seria 
o maior caos

Arnaldo Pereira Jr., auxiliar de laboratório

Além de repensar modos de produção, ofertar mais 
produtos ou iniciar novos modelos, o setor industrial 
precisou, de imediato, se adequar para manutenção 
da vida dos seus colaboradores. Quem não conseguiu 
se organizar sozinho precisou contratar consultoria 
e, onde quer que estivesse, adquirir os produtos para 
uso individual, como máscaras ou, ainda, termôme-
tros para medir temperatura corporal e álcool 70 gel 
ou líquido. 

Gerente do Sesi (Serviço Social da Indústria) de 
Campo Grande, Ricardo Egídio, destaca que o pri-
meiro impacto trazido pelo coronavírus foi a questão 
do distanciamento no setor de produção, afim de 
garantir a saúde dos colaboradores. Era necessário 
reduzir ao máximo e praticamente parar seu processo 
produtivo para ver qual seria o cenário global. 

Este cenário trouxe o desafio de como continuar 
produzindo com segurança em relação a algo ainda 
desconhecido. Diante do cenário de pandemia, a 
Fiems atuou auxiliando as indústrias na parte de 
prevenção, desenvolvimento de biossegurança para 
manter o processo produtivo e as pessoas saudáveis. 
“A federação teve um papel muito importante na 
testagem de identificação rápida de novos casos de 
COVID-19, evitando a disseminação quanto ao adoe-
cimento e agravamento da doença”, esclarece Ricardo 
Egídio. 

O gerente do Sesi acredita que, cada vez 
mais, as empresas vão adotar a indústria 
4.0 e é possível que também incluam a in-
teligência artificial. Além de ser avanço 
em tecnologia, também possibilita que al-
guns trabalhos hoje realizados dentro das 
indústrias, sejam feitos mais no ambiente 
familiar do colaborador, ou seja, de forma 
remota. Isso vai possibilitar, entre outros 
ganhos, que haja menos pessoas dentro 
das dependências físicas do setor produ-
tivo. “Há muitas ferramentas que possi-
bilitam reuniões frequentes. Isto acelera 
muito mais o processo de evidenciação de 
que os trabalhos remotos têm a mesma efi-
cácia ou talvez até uma eficiência maior”, 
diz. 

Gerente-executivo industrial de ino-
vação e tecnologia, Luiz Roberto Fer-
nandes de Araújo, da Eldorado Brasil, com 
planta em Três Lagoas, revela que a em-
presa já nasceu com foco na indústria 4.0. 
Uma forma de proteger os colaboradores 
e evitar perdas materiais e de produção é 
o monitoramento dos espaços confinados.  
“A Eldorado tem uma rede de sensores de 
monitoramento de gases, interligada à 
central dos brigadistas. No caso de qual-
quer anormalidade, alarmes são dispa-
rados automaticamente para agilizar as 
ações de contingência da equipe de segu-
rança, de modo a garantir a segurança 
das pessoas e do meio ambiente”, explica. 

Independente do 
setor de atuação, uma 

coisa é fato no período de 
pandemia ou não: todos pre-

cisam comer, seja com mais 
ou menos facilidade para colocar 

alimento na mesa. Atividades con-
sideradas essenciais, que são aquelas 

necessárias para manutenção da vida, 
não pararam no período pandêmico e, ao 
contrário disso, reorganizaram a cadeia 
produtiva. Com este cenário, a indústria de 
transformação puxou outros tipos de ativi-
dades, pois necessitava de matéria-prima. 

Pesquisador sênior do FGV Ibre (Instituto 
Brasileiro de Economia), Samuel Pessoa, 
ressalta a forte participação da indústria 
no PIB (Produto Interno Bruto). No segundo 
trimestre de 2020, a participação da indús-
tria de transformação no valor adicionado 
do PIB foi de 9,7%. Esse percentual subiu 
para 10% no primeiro trimestre deste ano. 
Outra contribuição importante da indústria 
em Mato Grosso do Sul é que, mesmo com 
a pandemia, o setor foi responsável por 
gerar 6.886 vagas de emprego. O saldo diz 
respeito ao ano de 2020 e representou 49% 
das ofertas de trabalho no Estado.

Com 30 anos de atividades, a indústria 
de laticínios Imbaúba, que tem sede em 
Bandeirantes, a 72 km da Capital, possui 72 
colaboradores e também viveu momentos 
de apreensão quando as atividades come-
çaram a sofrer restrições. A direção da 
indústria havia acabado de concluir uma 
reforma de ampliação da fábrica, em março 
de 2020, mesmo mês em que foi anunciada 
a pandemia. “Ficamos bem assustados 
pois tínhamos acabado de investir. Em 
contrapartida, a fábrica estava pronta para 
atender um novo ciclo de produção”, lembra 
a diretora da Imbaúba, Silvana Gasparini. 

O jeito foi buscar ajuda para pensar um 
plano de biossegurança. O socorro que Sil-
vana precisava veio da Fiems (Federação 
das Indústrias do Estado de Mato Grosso 
do Sul) e na contratação da Fundação Dom 

Cabral, especializada em serviços de análise 
de dados, para que a saúde dos funcioná-
rios fosse prioridade. Era preciso manter a 
mesma equipe. Além disso, um caso positivo 
de COVID-19 poderia colocar em xeque a 
linha de produção e, principalmente, a vida 
dos colaboradores. Silvana lembra que, com 
a corrida do setor produtivo para garantir 
biossegurança, chegou a faltar máscaras e 
álcool gel no mercado. Foi quando recebeu 
apoio da Fiems para cumprir as exigências 
e não parar a indústria, mas o receio ainda 
existia. Porém, como alguns setores tiveram 
de repensar o modo de atendimento, como 
foi o caso de entrega de comida, o delivery, 
e muita gente que perdeu emprego começou 
a empreender no ramo gastronômico. Com 
isso, os produtos de Silvana ganharam asas 
e voaram mais alto que antes. A corrida dos 
consumidores aos supermercados propor-
cionou um boom nas vendas com aumento 
de 40%, principalmente de queijos. “Esta 
insegurança não foi só nossa, mas também 
do consumidor. Não se sabia até quando se 
poderia sair de casa e, então, houve aque-
cimento no mercado que foi, aos poucos, se 
acomodando.” 

Foi no período pandêmico que a indústria 
conseguiu manter o abastecimento em todos 
os estados da Região Centro-Oeste e ganhou 
Brasília. “As oportunidades multiplicam-se 
à medida que são agarradas”, aconselha 
com seu case. 

NA MESA

A indústria 4.0, também chamada 
de Quarta Revolução Industrial, en-
globa um amplo sistema de tecnologias 
avançadas como inteligência artificial, 
robótica, internet das coisas e compu-
tação em nuvem que estão mudando 
as formas de produção e os modelos de 
negócios no Brasil e no mundo. Ela tem 
impacto significativo na produtividade, 
pois aumenta a eficiência do uso de 
recursos e no desenvolvimento de pro-
dutos em larga escala, além de propi-
ciar a integração do Brasil em cadeias 
globais de valor.

Sala de controle 
da Eldorado Brasil: 
uma gigante rede de 
monitoramento

Diretora da 
Imbaúba, 
Silvana 
Gasparini 
viu demanda 
crescer 40% 
na pandemia 

Arnaldo Pereira 
Júnior saiu 
do setor de 

produção para 
trabalhar na 
área química

Valentin Manieri
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Sala de 
acessibilidade da 
Biblioteca Pública 
Estadual Dr. Isaías 
Paim conta com 
acervo em braille 
e audiolivros
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O jornalista João Guanes estava na 
expectativa de poder ler e pesquisar há mais 
de um ano, no acervo da Biblioteca Pública 
Estadual Dr. Isaías Paim, que estava fechada 
desde o início da pandemia do coronavírus, em 
2020. Deficiente visual de nascença, ele tem 
predileção por um cantinho que diz ser especial 
dentro do espaço público.  

O mesmo cantinho também é ponto de 
acolhimento para o professor José Tavares, 
que é cego como João. Os dois já são velhos 
conhecidos e sempre batem muito papo 
na biblioteca, especialmente na sala da 
acessibilidade, que tem acervos em braille. 
São livros, revistas e audiolivros disponíveis 
para leituras e pesquisas.  

Vaidoso, João faz questão de perguntar 
se está alinhado para ser fotografado para 
esta publicação e ainda pede para mandar os 
registros em seu WhatsApp. “Vou te ensinar: 
você manda a foto e faz a descrição pra mim. 
Escreve ali que são fotos feitas para o jornal, se 
estou sentado, bonito (risos). Estas coisas.” Um 
programa no celular faz a descrição em áudio 
do conteúdo escrito enviado.  

Além de mostrar que as pessoas cegas e de 
baixa visão não estão atrasadas quanto ao uso 
da tecnologia, o jornalista deixa a lição para 
quando alguém for se dirigir a uma pessoa 
com essas deficiências que também faça sua 
autodescrição. Isso pode conter informações 
como nome, idade, estatura, cor dos cabelos, 
como está vestida. Ajuda a criar uma relação 
mais próxima.  

A palavra escrita não é acessível para 6,5 
milhões de pessoas brasileiras que possuem 
deficiência visual, sendo 582 mil cegas e 6 
milhões com baixa visão. Mas, felizmente, os 
governos têm criado possibilidades, que ainda 
precisam melhorar, mas há o interesse de 
alguns gestores em pensar políticas públicas.  

O secretário adjunto da Secic (Secretaria 
de Estado de Cidadania e Cultura), Eduardo 
Romero, destaca a importância de se respeitar 
e praticar as políticas públicas de direitos. 
“É importante ter este material tão rico na 
biblioteca pública para saberes culturais desse 
público.” 

Sensibilidade e acessibilidade
A titular da Subsecretaria Estadual de 

Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, 
Telma Nantes de Matos, destaca que é preciso 
esta sensibilidade em oferecer acessibilidade 
porque as pessoas buscam informações, 
independente das suas condições ou deficiência. 
“Enquanto subsecretaria, temos o compromisso 
para fortalecer mais este trabalho. Tive o 
privilégio de conhecer o Dr. Isaías Paim e a sede 
que ele tinha por informação, estudos e sua 
doação de acervo pessoal para nossa biblioteca 
também precisa ser divulgada”, diz.  

No espaço da acessibilidade dentro da 
biblioteca estadual, que fica no prédio da FCMS 
(Fundação Estadual de Cultura), na Avenida 
Fernando Corrêa da Costa, 559, quase esquina 

com a Avenida 
Calógeras, que 
muitos batizam de 
“antigo fórum”, há 
uma impressora 
para material em 
braille. A barreira 
está no comércio, 
que não vende em 
Campo Grande o 
papel contínuo 
próprio para esse 
tipo de impressão. 
É preciso comprar 
em Três Lagoas ou outro estado.  

Outros equipamentos disponíveis são as 
lupas para pessoas com baixa visão e uma linha 
braille, também conhecida como display braille. 
Com o hardware é possível exibir em braille a 
informação contida na tela de um computador, 
inclusive tem entrada para pen drive. Com custo 
aproximado de R$ 8 mil, a tecnologia portátil 
é muito bem cuidada pela coordenadora da 
biblioteca estadual, Eleuzina Crisanto de Lima. 

Eleuzina é responsável por mais de 43 mil 
exemplares dentro da biblioteca, inclusive 
de equipamentos e publicações que ficam no 
espaço da acessibilidade. O acervo é composto, 
inclusive, por doações do médico psiquiatra 
que dá nome ao prédio. Isaías Paim doou livros 
e também sua vídeoteca composta de mais de 
600 filmes. Ele faleceu em julho de 2004, cego.  

Para fazer leituras na biblioteca e no espaço 
da acessibilidade é preciso fazer agendamento, 
por conta de limitação de público exigida em 
razão da pandemia de coronavírus. Empréstimos 
de equipamentos não são liberados, mas livros 
podem ser retirados até três exemplares por 
vez, podendo ser renovada a autorização. 
Informações sobre funcionamento e documentos 
necessários, basta ligar nos telefones: (67) 
3316-9161 e (67) 3316-9177.  

“A cultura é uma das maiores ferramentas 
de disseminação da cidadania e, por isso, 
inserir e fortalecer a inclusão nas atividades 
culturais é fundamental. A Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul atua sempre na 
vertente de proporcionar acessibilidade a toda 
a comunidade em suas ações”, destaca Gustavo 
Cegonha, diretor-presidente da FCMS. 

Cinema acessível
A biblioteca pública estadual também possui acervo de filmes 

legendados e com audiodescrição. Antes da pandemia os filmes 
eram exibidos dentro da própria biblioteca com grande número 
de pessoas, mas esta atividade precisou ser suspensa. Agora, 
Eleuzina Crisanto começa a retomar a atividade, de forma 
gradual e planejada. As escolas e instituições interessadas 
já podem entrar em contato para agendamento, pelo telefone: 
3316-9161. São mais de 100 filmes disponíveis. 

AO ALCANCE 
DA PONTA 
DOS DEDOS 
E OUVIDOS
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

HOJE É DIA DELA        

VERGONHA   

OPÇÕES  

CONSISTÊNCIA AFETIVA   

EM FORMA   

LETRAS AFIRMATIVAS 

VERGONHA II    

TODAS AS FORMAS   

LUTO 

TIRO NO PÉ      

GARANTIAS  

Não posso voltar para o ontem porque lá eu era outra pessoa.   

Em Mato Grosso do Sul, a notícia de que foi o ex-
-presidente Michel Temer (MDB-SP) quem aconselhou 
e até redigiu a carta com pedido de desculpas do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido) levou emedebistas 
locais ao delírio.   

A turma da corneta não perdoa. Bastou ser revelado o 
affair entre a cantora Adriana Calcanhotto, 55, e a atriz Maitê 
Proença, 63, para as línguas do pedaço entrarem em ação. 
Uma das zoações cobra de Proença a devolução da gorda 
pensão que o Exército paga às filhas de militares enquanto 
forem solteiras. O casal juntou os travesseiros, mas sem 
papel passado.   

Maria Aparecida Gonçalves, ex-secretária nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, juntou suas 
lágrimas às dores que ecoam em todo o País pela morte 
da queridíssima e atuante Lourdes Maria Bandeira, no 
domingo, 12.  Foi presença marcante e referência como 
pesquisadora de feminismo, gênero e violência contra a 
mulher. Para lembrar: Uma das ações de combate à vio-
lência contra a mulher coordenadas por Maria Aparecida 
Gonçalves, foi o programa Mulher Viver sem Violência, 
que construiu as unidades da Casa da Mulher Brasileira. 

Fiasco a estratégia dos organizadores das manifes-
tações de domingo passado, 12, principalmente dos 
militantes do PDT, seguidores do presidenciável Ciro 
Gomes, e de partidos como o Novo, que tentam abrir 
caminho como terceira via atacando o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Lula (PT). 
A estratégia ruiu, o ato, que prometia tanto, fracassou. 
O jargão “Nem Lula, nem Bolsonaro” tirou gente do 
protesto e faltou massa nesse bolo.   

A escritora Agatha Christie nasceu em 15 de setembro de 
1890, em Torquay, no Condado de Devon, Inglaterra. Criadora 
do personagem inspetor Hercule Poirot, ela é autora de 75 ro-
mances, que venderam mais de 100 milhões de exemplares em 
todo o mundo. Muito bem-humorada, ela disse, certa vez, uma 
frase brilhante sobre casamentos: "O arqueólogo é o melhor 
marido que uma mulher pode ter. Quanto mais velha ela fica, 
mais interesse ele tem por ela". Agatha Christie morreu em 
12 de janeiro de 1976.   

A devoção à Nossa Senhora das Dores possui fundamentos 
bíblicos, pois é na Palavra de Deus que encontramos as 
sete dores de Maria: o velho Simeão, que profetiza a lança 
que transpassaria (de dor) o seu Coração Imaculado; a fuga 
para o Egito; a perda do Menino Jesus; a Paixão do Senhor; 
crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo. Nós, como 
Igreja, não recordamos as dores de Nossa Senhora somente 
pelo sofrimento em si, mas sim porque, também pelas dores 
oferecidas, a Santíssima Virgem participou ativamente da 
Redenção de Cristo. Dessa forma, Maria, imagem da Igreja, 
está apontando-nos para uma Nova Vida, que não significa 
ausência de sofrimentos, mas sim, oblação de si para uma 
civilização do Amor. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós!   

No último sábado, 11, o pastor Eduardo Studenik e sua 
amada Rosana Momm Studenik celebraram o 39º aniversário 
de matrimônio. São as Bodas de Mármore, uma rocha que 
simboliza durabilidade e resistência.    

Atletas de diferentes faixas etárias aguardam ansiosos o 
veredito da Fundação Casper Líbero sobre o calendário de 
provas na passagem de ano. A ansiedade é pela realização 
da 96ª Corrida Internacional de São Silvestre, ainda amea-
çada de não ocorrer após ser suspensa em janeiro passado 
por causa da pandemia. De qualquer forma, veteranos como 
Alfredo Sulzer mantêm a forma treinando no Parque das 
Nações Indígenas.   

O livro “Negras Crônicas - Escurecendo os Fatos”, com 
textos vigorosos de 25 mulheres afrodescendentes, fez jus 
ao prêmio Diploma Heloneida Studart 2020 – 2021, instituído 
pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Dois 
textos dessa obra – “Horror na Serra Fluminense” e “Pe-
quena História de um Dia” – são da cantora, compositora 
e escritora carioca, de Vaz Lobo, Sandra Menezes, pós-
-graduada em Comunicação Social pela UCDB-MS.  

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Para deixar o PSDB e assinar a ficha de filiação em 
outro partido, a deputada federal Rose Modesto só está 
esperando uma garantia concreta. Não se sabe para 
quando e qual meta: disputar a reeleição em 2022 ou a 
Prefeitura de Campo Grande em 2024?

Eliana e o desembargador e futuro presidente do TJ-MS Sérgio Martins.   

A médica Leticia Mella com a mãe, a empresária Rut Mella, e a arquiteta 
Ananda Mella.   

Alexandre Garcia, 80, e Augusto Nunes, 71, dois dos 
jornalistas da linha de frente do bolsonarismo, não 
hesitaram em recorrer a estapafúrdias justificativas 
para definirem como “estratégia inteligente” o recuo 
medroso do presidente da República depois do malo-
grado 07 de setembro.   

Em roda de conversa animada entre lideranças 
políticas no último fim de semana, em Campo Grande, 
puseram-se em destaque três nomes que, no entender 
de um dos interlocutores, podem ser chamados para 
comporem as chapas proporcionais de 2022: Marcelo 
Miranda, presidente da Fundesporte, Pedrossian Neto, 
secretário municipal de Finanças e Planejamento, e 
Marcelo Salomão, superintendente do Procon/MS.

ORGULHO NOSSO!           
O Conselho Nacional do Ministério Público homena-

geou, ontem, o Procurador-geral Adjunto do Ministério 
Público de MS, Humberto Brittes, pelos inestimáveis 
serviços prestados ao Ministério Público brasileiro. Ho-
menagem a um autêntico pioneiro e um homem que só dá 
grandes exemplos a nós, com sua bela história de vida.  

O Procurador-geral Adjunto do Ministério Público de MS, Humberto 
Brittes, e o Corregedor Nacional do MP, Rinaldo Reis Lima.  

Humberto Brittes exibe a homenagem aos demais colegas 
Procuradores presentes na solenidade.  

A equipe da Corregedoria Nacional do Ministério Público com 
promotores e procuradores do Ministério Público de MS 

Fotos: Divulgação
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Prosseguir

Turma da Mônica prova chipa 
sul-mato-grossense em novo livro

Inscrições estão abertas para Prêmio Ipê de Teatro 

Governo do Estado investe R$ 6 mi 
em segmentos ligados ao turismo 
Auxílio que foi anunciado ontem durante coletiva 
de imprensa traz fôlego para setor turístico

Di
vu

lg
aç

ão

Nilson Figueiredo

Beatriz Magalhães

Com o objetivo de retomar 
a atividade econômica no 
setor do turismo sul-mato-
-grossense, o governo do 
Estado começa a depositar 
hoje (15) R$ 1 mil na conta 
de bares, restaurantes, guias 
turísticos e outros segmentos, 
proporcionando certo fôlego 
ao setor, neste período de re-
tomada econômica. O anúncio 
foi feito durante coletiva 
de imprensa do Prosseguir 
nessa quarta-feira pelo pre-
sidente do Comitê Gestor do 
Prosseguir, secretário de In-
fraestrutura Eduardo Riedel, 
junto ao diretor-presidente 
da Fundtur (Fundação de 
Turismo de Mato Grosso do 
Sul), Bruno Wendling.

O auxílio será destinado a 
612 guias de turismo, MEIs 
(microempreendedores indivi-
duais) e MEs (microempresas), 
selecionados pelo Programa 
“Incentiva + MS Turismo”. 
“Amanhã será depositado a 
primeira de seis parcelas de 
R$ 1 mil na conta dos benefici-
ários aprovados no Programa 
do governo do Estado. Em 21 
de setembro abriremos nova-

mente as inscrições para que 
empresários com as mesmas 
condições possam realizar o 
cadastro para seleção”, afirma 
Wendling.

O guia de turismo Carlos 
Iracy ficou 14 meses parado 
durante a pandemia, e recebe 
o anúncio do benefício com 
certo alívio. “Foi um período 
bem difícil e eu só consegui 
me manter em razão de um 
dinheiro guardado e também 
pela aposentadoria da minha 
esposa. Eu retornei em junho, 
mas os números ainda estão 
bem abaixo dos apresentados 
em 2019, e com o auxílio a 
gente sai do sufoco ainda que 
temporariamente”, pontua.

Várias ações de incentivo 
estão sendo realizadas com o 
objetivo de fomentar o turismo 
no Estado, como a abertura de 
novos voos diretos entre o Ae-
roporto Internacional de Con-
gonhas e Bonito, promovendo 
então mais facilidade para os 
turistas, além de campanhas 
com a divulgação do turismo 
de Mato Grosso do Sul em 
nível mundial.

“Isso [benefício] é um so-
corro neste momento. Preci-
samos ter primeiro uma polí-

tica de socorro ao setor, que 
está orçado inicialmente em 
R$ 6 milhões, concomitante a 
estratégias para a retomada, 
então é um pacote completo. 
São estratégias de investi-
mentos para que volte o fluxo, 
vamos lançar novos voos, 
estão enviando recurso para 
que os municípios invistam 
em novos eventos. Por isso 
estamos trabalhando efetiva-
mente na formatação de novos 
produtos, montando mesmo 
um pacote que auxilie nessa 
retomada”, afirma Wendling. 
Contudo, mesmo com números 
baixos de contágio da COVID-
19, e uma redução significativa 
no número de internações e 
mortes pela doença, o setor 
se preocupa com a biossegu-
rança; “consigo enxergar mais 
possibilidades agora, porque 
temos uma possibilidade”, 
pontua Bruno.

Passaporte da vacina
De acordo com Eduardo 

Riedel, o governo estadual 
ainda estuda sobre o “passa-
porte da vacina”, mas que é 
preciso cautela para uma de-
terminação como essa, já que 
o impacto vai além dos setores 

Marcelo Rezende

A galerinha do Bairro do 
Limoeiro vem a Mato Grosso 
do Sul e vai aprender tudo 
sobre a chipa. Passando pelas 
cinco regiões do país, assim 
como no primeiro livro da 
coleção, a turminha mais fa-
mosa do Brasil, junto com a 
criança inserida na história, 
vai conhecer um pouco me-
lhor sobre a cultura de sete 
estados brasileiros, por meio 
de suas comidas típicas.

Nesse título não é difícil 
adivinhar qual personagem 
da Turma da Mônica será 
a grande protagonista. Ma-
gali, a mais comilona e bem-
-humorada dos amigos, vai 
conhecer muitas gostosuras 
típicas de cada região do 
Brasil ao lado do pequeno. 

As comidas e regiões explo-
radas no livro são: maniçoba, 
do Pará; barreado, do Paraná; 
acarajé, da Bahia; carne de 
sol, do Rio Grande do Norte; 
mungunzá, da Paraíba; mo-
queca capixaba, do Espírito 
Santo; e a chipa, de Mato 
Grosso do Sul.

Enriquecimento cultural na infância
Indicado para crianças de 

6 a 12 anos, o segundo título 
da coleção “Turma da Mônica 

pelo Brasil” proporciona o de-
senvolvimento de habilidades, 
como criatividade, raciocínio, 
memória, linguagem e escrita, 
tudo isso mostrando desde 
cedo a importância de co-
nhecer e respeitar as diversi-
dades culturais.

De 6 a 8 anos: estímulo 
dos aprendizados sobre a 
culinária como um aspecto 
cultural das cinco regiões 
do país, colocando a criança 
em contato com os principais 
pratos e características gas-
tronômicas de cada local.

De 9 a 12 anos: por meio da 
narrativa, a criança é estimu-
lada a conhecer os pratos tí-
picos e a refletir sobre como a 
gastronomia é um aspecto de 
diversidade cultural do país.

Em todas as faixas etárias, 

o leitor se diverte com as brin-
cadeiras visuais na ilustração 
rica em detalhes, o que torna 
a leitura ainda mais lúdica.

Dentro da história
Assim como nos demais 

títulos da coleção Turma da 
Mônica, que contempla ou-
tros nove livros, as crianças 
podem vivenciar uma verda-
deira aventura em “Turma da 
Mônica pelo Brasil – Comidas 
Típicas”. Para isso, as famílias 
deverão criar um avatar perso-
nalizado de acordo com suas 
características físicas, como 
tom de pele, cabelo, olhos, 
roupinhas e sapatos. Basta 
acessar o link: https://www.
dentrodahistoria.com.br/, se-
lecionar o título e iniciar a 
personalização. 

Problemático, costuma ca-
minhar com uma espada, uma 
armadura e um cavalo. É um 
instaurador de discursos. Ri-
diculamente cômico, também 
é um fantasioso, com idéias 
fixas. Não, não, caros leitores. 
Não estou falando sobre algum 
personagem temerário da polí-
tica brasileira. 

Nada disso. Estou me refe-
rindo ao indelével personagem 
“Dom Quixote de La Mancha”, 
criado pelo romancista e poeta 
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professora de língua portu-
guesa, participou da autoria 
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materna, inovando seu ensino 
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sua vida de perigos e aventuras 
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tanto o papel de divertir como 
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saporte pode ser exigido por 
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são livres para fazer a solici-
tação do comprovante de va-
cinação e que eu acho válido. 
Quanto ao setor público, temos 
estudado dentro do Prosse-
guir qual medida deve ser 
tomada, isso porque as con-
sequências serão sentidas em 
outras áreas também”, pontua 
o presidente do Comitê Gestor 
do Prosseguir.
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de perto, mas a nossa no-
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insistimos para que todos se 
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palmente os entes públicos, 
a tomarem suas decisões e 
tornarem suas ações mais 
eficientes no combate à pro-
pagação e aos impactos da 
COVID-19 em nosso Estado.

Pela primeira vez a Pre-
feitura Municipal de Campo 
Grande promove um edital com 
caráter de premiação para o 
segmento do teatro, o Prêmio 
Ipê de Teatro. Coordenado pela 
Sectur (Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo), o edital 
publicado na segunda-feira 
(13), no Diogrande, prevê a 

destinação de R$ 160 mil para 
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Podem se inscrever pessoas 
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inscrição do 1º Prêmio Ipê 
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O prêmio contemplará o 
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com premiação de R$ 30.000,00 
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R$ 50.000,00 cada.

De acordo com o secretário 
municipal de Cultura e Tu-
rismo, Max Freitas, a pre-
miação foi nomeada de Ipê 
para homenagear a flora do 
Cerrado e os artistas de Campo 
Grande. “A árvore ipê floresce 
depois de um longo período de 

seca, e isso tem tudo a ver com 
os nossos artistas, eles pro-
duzem suas obras como uma 
forma de resistir”, explica.

Ainda segundo o secretário, 
“o principal objetivo é a oxi-
genação das produções ar-
tísticas, incentivar as novas 
produções e fomentar novas 
técnicas e novos estudos. Em 

breve, os segmentos de ar-
tesanato, literatura, dança, 
artes visuais e audiovisual 
também serão contemplados 
com prêmios próprios”. Dú-
vidas podem ser esclarecidas 
pelo e-mail secturteatro@
gmail.com, ou pelo telefone 
(67) 3314-3267, das 7h30 às 
11h e das 13h às 17h30.
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Prosseguir

Turma da Mônica prova chipa 
sul-mato-grossense em novo livro

Inscrições estão abertas para Prêmio Ipê de Teatro 

Governo do Estado investe R$ 6 mi 
em segmentos ligados ao turismo 
Auxílio que foi anunciado ontem durante coletiva 
de imprensa traz fôlego para setor turístico
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Nilson Figueiredo

Beatriz Magalhães

Com o objetivo de retomar 
a atividade econômica no 
setor do turismo sul-mato-
-grossense, o governo do 
Estado começa a depositar 
hoje (15) R$ 1 mil na conta 
de bares, restaurantes, guias 
turísticos e outros segmentos, 
proporcionando certo fôlego 
ao setor, neste período de re-
tomada econômica. O anúncio 
foi feito durante coletiva 
de imprensa do Prosseguir 
nessa quarta-feira pelo pre-
sidente do Comitê Gestor do 
Prosseguir, secretário de In-
fraestrutura Eduardo Riedel, 
junto ao diretor-presidente 
da Fundtur (Fundação de 
Turismo de Mato Grosso do 
Sul), Bruno Wendling.

O auxílio será destinado a 
612 guias de turismo, MEIs 
(microempreendedores indivi-
duais) e MEs (microempresas), 
selecionados pelo Programa 
“Incentiva + MS Turismo”. 
“Amanhã será depositado a 
primeira de seis parcelas de 
R$ 1 mil na conta dos benefici-
ários aprovados no Programa 
do governo do Estado. Em 21 
de setembro abriremos nova-

mente as inscrições para que 
empresários com as mesmas 
condições possam realizar o 
cadastro para seleção”, afirma 
Wendling.

O guia de turismo Carlos 
Iracy ficou 14 meses parado 
durante a pandemia, e recebe 
o anúncio do benefício com 
certo alívio. “Foi um período 
bem difícil e eu só consegui 
me manter em razão de um 
dinheiro guardado e também 
pela aposentadoria da minha 
esposa. Eu retornei em junho, 
mas os números ainda estão 
bem abaixo dos apresentados 
em 2019, e com o auxílio a 
gente sai do sufoco ainda que 
temporariamente”, pontua.

Várias ações de incentivo 
estão sendo realizadas com o 
objetivo de fomentar o turismo 
no Estado, como a abertura de 
novos voos diretos entre o Ae-
roporto Internacional de Con-
gonhas e Bonito, promovendo 
então mais facilidade para os 
turistas, além de campanhas 
com a divulgação do turismo 
de Mato Grosso do Sul em 
nível mundial.

“Isso [benefício] é um so-
corro neste momento. Preci-
samos ter primeiro uma polí-

tica de socorro ao setor, que 
está orçado inicialmente em 
R$ 6 milhões, concomitante a 
estratégias para a retomada, 
então é um pacote completo. 
São estratégias de investi-
mentos para que volte o fluxo, 
vamos lançar novos voos, 
estão enviando recurso para 
que os municípios invistam 
em novos eventos. Por isso 
estamos trabalhando efetiva-
mente na formatação de novos 
produtos, montando mesmo 
um pacote que auxilie nessa 
retomada”, afirma Wendling. 
Contudo, mesmo com números 
baixos de contágio da COVID-
19, e uma redução significativa 
no número de internações e 
mortes pela doença, o setor 
se preocupa com a biossegu-
rança; “consigo enxergar mais 
possibilidades agora, porque 
temos uma possibilidade”, 
pontua Bruno.

Passaporte da vacina
De acordo com Eduardo 

Riedel, o governo estadual 
ainda estuda sobre o “passa-
porte da vacina”, mas que é 
preciso cautela para uma de-
terminação como essa, já que 
o impacto vai além dos setores 

Marcelo Rezende

A galerinha do Bairro do 
Limoeiro vem a Mato Grosso 
do Sul e vai aprender tudo 
sobre a chipa. Passando pelas 
cinco regiões do país, assim 
como no primeiro livro da 
coleção, a turminha mais fa-
mosa do Brasil, junto com a 
criança inserida na história, 
vai conhecer um pouco me-
lhor sobre a cultura de sete 
estados brasileiros, por meio 
de suas comidas típicas.

Nesse título não é difícil 
adivinhar qual personagem 
da Turma da Mônica será 
a grande protagonista. Ma-
gali, a mais comilona e bem-
-humorada dos amigos, vai 
conhecer muitas gostosuras 
típicas de cada região do 
Brasil ao lado do pequeno. 

As comidas e regiões explo-
radas no livro são: maniçoba, 
do Pará; barreado, do Paraná; 
acarajé, da Bahia; carne de 
sol, do Rio Grande do Norte; 
mungunzá, da Paraíba; mo-
queca capixaba, do Espírito 
Santo; e a chipa, de Mato 
Grosso do Sul.

Enriquecimento cultural na infância
Indicado para crianças de 

6 a 12 anos, o segundo título 
da coleção “Turma da Mônica 

pelo Brasil” proporciona o de-
senvolvimento de habilidades, 
como criatividade, raciocínio, 
memória, linguagem e escrita, 
tudo isso mostrando desde 
cedo a importância de co-
nhecer e respeitar as diversi-
dades culturais.

De 6 a 8 anos: estímulo 
dos aprendizados sobre a 
culinária como um aspecto 
cultural das cinco regiões 
do país, colocando a criança 
em contato com os principais 
pratos e características gas-
tronômicas de cada local.

De 9 a 12 anos: por meio da 
narrativa, a criança é estimu-
lada a conhecer os pratos tí-
picos e a refletir sobre como a 
gastronomia é um aspecto de 
diversidade cultural do país.

Em todas as faixas etárias, 

o leitor se diverte com as brin-
cadeiras visuais na ilustração 
rica em detalhes, o que torna 
a leitura ainda mais lúdica.

Dentro da história
Assim como nos demais 

títulos da coleção Turma da 
Mônica, que contempla ou-
tros nove livros, as crianças 
podem vivenciar uma verda-
deira aventura em “Turma da 
Mônica pelo Brasil – Comidas 
Típicas”. Para isso, as famílias 
deverão criar um avatar perso-
nalizado de acordo com suas 
características físicas, como 
tom de pele, cabelo, olhos, 
roupinhas e sapatos. Basta 
acessar o link: https://www.
dentrodahistoria.com.br/, se-
lecionar o título e iniciar a 
personalização. 

Problemático, costuma ca-
minhar com uma espada, uma 
armadura e um cavalo. É um 
instaurador de discursos. Ri-
diculamente cômico, também 
é um fantasioso, com idéias 
fixas. Não, não, caros leitores. 
Não estou falando sobre algum 
personagem temerário da polí-
tica brasileira. 

Nada disso. Estou me refe-
rindo ao indelével personagem 
“Dom Quixote de La Mancha”, 
criado pelo romancista e poeta 
espanhol, Miguel de Cervantes, 
nascido no século XVI. E quem 
chegou foi um delicioso livro 
sobre esse escritor. “Eu, Mi-
guel de Cervantes- Memórias” 
é de autoria de Maria Gessy 
de Salles, nascida em terras 
“onde canta a jandaia nas 
frondes da carnaúba”, mas que 
veio adolescer e madurar por 
estas bandas de acá. Excelente 
professora de língua portu-
guesa, participou da autoria 
de uma coleção didática muito 
criativa sobre nossa língua 
materna, inovando seu ensino 
nas salas de aula. 

Também roteirista, por onde 
passou (TVE, Cultura, Arte 1) 
deixou sua marca de exce-

lência, sendo convidada por 
seu amigo, o exigente Ziraldo, 
para roteirizar seus filmes: “O 
Menino Maluquinho” e “Uma 
Professora Muito Maluquinha”. 
Essa loirinha, de olhos verdes 
e cabelos cacheados, hoje re-
side em Pedra Menina, MG. 
Porém, nunca deixou de visitar 
seu grupo de amigos que aqui 
ficaram, entre os quais eu me 
incluo. Ontem, recebemos sua 
mensagem informando que seu 
livro (ebook): “Eu, Miguel de 
Cervantes- Memórias”, está na 
Loja Kindle, Amazon. 

Foram dez anos de pesquisa 
sobre a vida e a obra cervan-
tina e o resultado nos surpre-
ende, pois Maria Gessy, para 
escrevê-la, se valeu da verdade 
histórica e também de uma ver-
dade possível e de uma verdade 
poética. Com a palavra, a au-
tora: “Vou começar falando da 
minha paixão pela literatura. 
Paixão antiga, desde os tempos 
de faculdade com a professora 
Glorinha, inflamando nossos 
corações juvenis. Ou até antes. 
(...) Minha vida sempre foi 
regida pela literatura. (...) Foi 
através de uma pesquisa sobre 
Dom Quixote que passei a co-

*Professora, cronista, poeta e 
presidente da UBE-MS.

FALANDO DE

*Professora, cronista, poeta e 

*Sylvia Cesco

E eis que ele chegou!

nhecer melhor a vida e a obra 
desse escritor extraordinário. 

Fiquei deslumbrada com 
sua vida de perigos e aventuras 
e quis dividir com um maior 
número de pessoas esse meu 
encantamento. “Eu, Miguel de 
Cervantes- Memórias”  não 
é, entretanto, um livro para 
iniciados, mas para o público 
em geral, ávido por uma boa 
novela histórica que cumpra 
tanto o papel de divertir como 
o de informar”. Vamos também 
nos deslumbrar com esse Ele 
que Maria Gessy descobriu e 
hoje chega até nós?  

vinculados ao turismo. “O pas-
saporte pode ser exigido por 
alguns agentes privados, que 
são livres para fazer a solici-
tação do comprovante de va-
cinação e que eu acho válido. 
Quanto ao setor público, temos 
estudado dentro do Prosse-
guir qual medida deve ser 
tomada, isso porque as con-
sequências serão sentidas em 
outras áreas também”, pontua 
o presidente do Comitê Gestor 
do Prosseguir.

“Estamos acompanhando 

de perto, mas a nossa no-
tícia mais importante é que 
nossos indicadores da saúde 
estão melhorando muito, a 
vacinação tem funcionado e 
insistimos para que todos se 
vacinem, para que tenhamos 
indicadores ainda melhores”, 
considera Riedel.

Sobre o Prosseguir
Em junho de 2020, o Go-

verno do Estado de Mato 
Grosso do Sul, com o apoio 
técnico da Opas (Organização 

Pan-Americana da Saúde/
OMS), criou o Programa de 
Saúde e Segurança da Eco-
nomia (Prosseguir), com o 
objetivo de estruturar um 
método baseado em dados, 
informações e indicadores ca-
pazes de nortear os diversos 
agentes da sociedade, princi-
palmente os entes públicos, 
a tomarem suas decisões e 
tornarem suas ações mais 
eficientes no combate à pro-
pagação e aos impactos da 
COVID-19 em nosso Estado.

Pela primeira vez a Pre-
feitura Municipal de Campo 
Grande promove um edital com 
caráter de premiação para o 
segmento do teatro, o Prêmio 
Ipê de Teatro. Coordenado pela 
Sectur (Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo), o edital 
publicado na segunda-feira 
(13), no Diogrande, prevê a 

destinação de R$ 160 mil para 
a categoria.

As inscrições, exclusiva-
mente pela internet, podem ser 
feitas até o dia 29 de outubro. 
Podem se inscrever pessoas 
físicas e jurídicas que tenham 
atividades teatrais ininter-
ruptas há no mínimo três anos.

O formulário eletrônico de 

inscrição do 1º Prêmio Ipê 
de Teatro está disponível 
no link https://forms.gle/Ga-
w8CSJ97wzdRjh29/.

O prêmio contemplará o 
total de quatro montagens de 
espetáculos inéditos, sendo 
duas na categoria Ipê-Rosa, 
com premiação de R$ 30.000,00 
cada, e duas na categoria Ipê-

-Amarelo, com premiação de 
R$ 50.000,00 cada.

De acordo com o secretário 
municipal de Cultura e Tu-
rismo, Max Freitas, a pre-
miação foi nomeada de Ipê 
para homenagear a flora do 
Cerrado e os artistas de Campo 
Grande. “A árvore ipê floresce 
depois de um longo período de 

seca, e isso tem tudo a ver com 
os nossos artistas, eles pro-
duzem suas obras como uma 
forma de resistir”, explica.

Ainda segundo o secretário, 
“o principal objetivo é a oxi-
genação das produções ar-
tísticas, incentivar as novas 
produções e fomentar novas 
técnicas e novos estudos. Em 

breve, os segmentos de ar-
tesanato, literatura, dança, 
artes visuais e audiovisual 
também serão contemplados 
com prêmios próprios”. Dú-
vidas podem ser esclarecidas 
pelo e-mail secturteatro@
gmail.com, ou pelo telefone 
(67) 3314-3267, das 7h30 às 
11h e das 13h às 17h30.
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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 15/09

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Hoje, a Lua manda sinal de que a vida social e as 
aparências podem ganhar mais destaque. Logo cedo, 
ela troca likes com Urano, avisando para focar nos seus 
interesses porque há boas chances de fazer contatos 
importantes na vida social que vão se refletir no seu bolso. 
Se tiver uma chamada com clientes ou colegas. Palpite do 
dia: 91, 64 e 55. Cor do dia: carmim.

Prepare-se, Touro: seu lado aventureiro (que nem é tão 
grande assim) estará todo saliente hoje. Vai contar com 
vibes maravigolds para fazer contato com pessoas de fora 
e expandir seus interesses no trabalho. Aproveite para se 
divertir em um programa diferente, um curso virtual ou 
investir na sua formação cultural. Palpite do dia: 38, 11 e 
29. Cor do dia: sépia

 Logo cedo, Urano vai juntar forças com a Lua, destacando 
sua intuição e força de vontade para agarrar qualquer 
oportunidade de sucesso. Não tenha receio de se arriscar 
e até trocar de emprego se pintar a chance de fazer outra 
coisa., Mudança no visual pode arrancar elogios, mas 
também vale a pena abandonar velhos hábitos. Palpite do 
dia: 84, 93 e 39. Cor do dia: azul-cobalto

No trabalho, será mais fácil atingir bons resultados agindo 
em grupo. Compartilhe suas ideias, preste atenção nos 
colegas e aproxime-se de quem pensa da mesma forma 
que você. Ao longo dessa quarta, os seus interesses estarão 
protegidos! Mas o astral deve pesar em casa no começo 
da noite: tente pegar mais leve nas críticas. Palpite do dia: 
31, 13 e 67. Cor do dia: grafite

Você começa a quarta com o pique a mil e tudo indica que 
vai encarar até as tarefas mais chatas sem ficar enrolando. 
Pode ser um dia puxado, mas o seu empenho pode acabar 
em uma promoção ou até uma nova oportunidade em outro 
lugar. Ótimas vibes também para cuidar da saúde. Vale a 
pena fazer alguns sacrifícios para se livrar de um vício. 
Palpite do dia: 32, 77 e 50. Cor do dia: caramelo

Esbanjando criatividade, bom humor e simpatia, você vai se 
destacar em qualquer trabalho, especialmente se precisa 
entrar em contato com outras pessoas -- mesmo que seja 
de maneira remota, Virgem! Também há chance de se dar 
bem em jogo, sorteio ou aposta, mas Lua e Mercúrio se 
desentendem e isso pode doer no seu bolso. Palpite do 
dia: 06, 24 e 51. Cor do dia: azul-petróleo

As estrelas avisam que os holofotes vão se voltar para 
os assuntos familiares nesta quarta, Libra. Logo cedo, a 
Lua troca likes com Urano e avisa que pode ser preciso 
fazer alguns ajustes ou mudanças em casa. Quem 
pensa em mudar de casa pode se dar bem se colocar 
as mãos na massa agora. Palpite do dia: 79, 16 e 88. 
Cor do dia: verde-água

Falar, falar e falar mais um pouco pode abrir muitas 
portas hoje, meu cristalzinho, e a comunicação será o 
seu maior trunfo! Embora seu signo seja mais reservado 
e nem sempre tão animado, hoje será a exceção que 
confirma a regra. Aproveite o astral favorável para fazer 
contatos, conquistar novos clientes e  lidar com o público. 
Palpite do dia: 52, 88 e 25. sCor do dia: verde-esmeralda

 Lua e Urano se entendem logo cedo e enviam as melhores 
energias para as finanças nesta quarta. Bom momento para 
conquistar algo que sempre quis, seja para a sua casa ou 
para dar um salto na carreira. Mas pode se preparar para 
ralar muito, Sagitário, porque o dinheiro que vai entrar será 
proporcional ao seu esforço. Palpite do dia: 54, 72 e 99. 
Cor do dia: índigo

A Lua segue firme e forte no seu signo, trocando likes com 
Urano pela manhã, e você nem terá que se esforçar muito 
para se destacar no trabalho. Também pode se sair bem se 
precisar de um tempo para cuidar de assuntos pessoais, 
reorganizar suas metas e até traçar alguns objetivos mais 
ambiciosos para o futuro. Palpite do dia: 55, 10 e 73. Cor 
do dia: areia

Com a Lua ainda infernizando seu astral, o segredo e o seu 
sexto sentido seguem sendo suas melhores armas para 
conseguir o que deseja. Sua intuição fica mais forte e pode 
apontar o melhor caminho em uma situação inesperada em 
casa ou na vida profissional. À noite, as coisas se complicam 
e uma viagem talvez precise ser revista. Palpite do dia: 65, 
29 e 02. Cor do dia: fúcsia

Logo cedo, as boas energias enviadas pela dobradinha entre 
a Lua e Urano prometem novas experiências. Bom astral 
para expandir seus interesses e afastar a rotina. Se estiver 
em dúvida sobre algo importante, uma conversa com um 
amigo pode ajudar mais do que imagina. A galera pode 
fazer o papel de cupido se está sonhando com um novo 
romance. Palpite do dia: 03, 66 e 30. Cor do dia: violeta

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

Madalena fica arrasada quando Sabine 
lhe oferece dinheiro para se afastar de Dom. 
Antônia deduz que Isabel está lhe evitando. 
Malagueta guarda a mala com o dinheiro 
roubado em um armário de uma academia de 
ginástica. Dom avisa a Sabine para se afastar 
de Madalena e Cristóvão. Adriano revela a Dom 
que Sabine não está bem de saúde. Arlete leva 
um susto ao saber que o passageiro de seu táxi 
é Eric e acaba sofrendo um acidente. Malagueta 
beija Maria Pia. Luiza pede que Pedrinho lhe 
relate o dia do acidente de Mirella. 

Ariclenes pede para Chico guardar segredo 
que Cecília é mãe de Jacques. Stéfany diz para 
Desirée que Jorgito se apaixonou por ela. Val-
quíria se candidata a uma bolsa de estudos em 
Londres e Clotilde sugere que ela inscreva Luti 
também. Desirée fica indignada com a traição 
de Jorgito. Armandinho conta para Jorgito que 
Stéfany armou a história do sequestro. Magali 
rouba um beijo de Gino e se oferece para ser 
a mãe dos seus filhos. Julinho se decepciona 
com Thales. Stela aprova a nova coleção de 
Jaqueline. 

Samuel e Luísa tentam despistar Pilar. Tonico 
explica a Nélio seu plano para atrapalhar Pilar. 
Todos se preparam para a cerimônia de posse dos 
deputados. Pilar discute com Samuel.  Dolores ad-
mira a irmandade das princesas. Pilar apresenta 
Samuel a Dolores. Lota e Batista importunam 
Teresa. Tonico provoca Pedro, que percebe os 
planos do deputado. Dolores segue as orientações 
de Tonico e inventa uma mentira para Pilar sobre 
Samuel. Dolores se arrepende te ter mentido para 
a irmã. Pilar confronta Samuel, e Tonico come-
mora a discussão entre os dois. 

Dandara revela a Mari que pode estar 
grávida de Gael. Gael descobre que Wallace e 
Karina estão inscritos no campeonato Warriors 
sem a sua aprovação. Bianca decide reassumir 
seu papel de Julieta no espetáculo da Ribalta e 
Henrique comemora. Gael enfrenta Lobão por 
causa da inscrição de Karina no Warriors, mas 
lutadora diz que está preparada para disputar 
o campeonato. Wallace decide pedir permissão 
a Gael para lutar o campeonato. Lobão provoca 
Gael, que perde a paciência e briga com o dono 
da Khan. 

Tobias fica sabendo que Beto terminou o namoro 
com a Thamiris, irmã dele. Beto pede desculpa para 
o amigo, mas diz que terminou o namoro por não 
gostar dela. Rafa se machuca durante o jogo e o téc-
nico avisa que Thiago entrará no lugar dele como 
goleiro. O garoto fica feliz. Carmen fica sabendo que 
Simão foi visitar Valentina. Simão consegue dizer 
“a minha neta é”, mas antes de conseguir terminar, 
Carmen chega e manda Simão voltar ao trabalho. 
Carmen diz para Valentina que sabia que ela faria 
um jeito de se comunicar, mas que dará um jeito 
para mais ninguém visitá-la.  

Jesuína faz um telefonema e avisa sobre a vi-
sita do Comendador. Xana não gosta do futuro 
pai adotivo de Luciano. Xana se surpreende 
com Aline. Helena pede para encontrar Érika. 
Orville tem um mau pressentimento sobre o 
leilão. José Alfredo avisa a Maria Ísis que se 
esconderá em sua casa. Maria Clara desdenha 
os desenhos de Amanda. Antônio comenta 
com Vicente que está interessado em Naná. 
Carmem ouve Helena conversar com Salvador 
sobre o leilão. Marta começa sua entrevista 
com Téo. Cristina deixa Genève.

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

A atriz Any Maia, de 13 
anos, fez ‘intensivão’ 
sobre a princesa Isabel 
para atuar em ‘Nos 
Tempos do Imperador’

As paredes do quarto da atriz 
Any Maia, de 13 anos, estão 
tomadas por fotos e textos sobre 
a Princesa Isabel, personagem 
interpretada por ela atualmente 
em “Nos Tempos do Imperador” 
– na próxima segunda-feira, 
após uma passagem de tempo na 
trama, Giulia Gayoso assumirá 
o papel. Estreante em novelas, 
Any é cearense e tem 11 anos 
de experiência no teatro (ela já 
viveu 23 personagens em peças, 
como “A Noviça Rebelde”, em 
2018). A adolescente começou 
a se preparar para o folhetim 
das 18h da Globo no fim de 2019. 
“Foi uma experiência incrível! 
Eu tive várias aulas de etiqueta, 
de prosódia... Tudo para me 
tornar uma verdadeira princesa 
carioca”, destaca a adolescente, 
que é aluna do oitavo ano do 
Ensino Fundamental e já havia 
estudado sobre o Primeiro e o 
Segundo Reinados na escola. 
“Princesa Isabel era muito 
estudiosa e dedicada. Ela foi 
herdeira do trono do Brasil. 
Interpretar essa personagem tão 
importante para a história do 
nosso país foi muito especial”, 
afirma Any.

Em contagem regressiva para a estreia de seu 
novo programa, “Zig Zag Arena”, Fernanda Gentil 
será a convidada do júri do “The Masked Singer 
Brasil” na próxima semana, ao lado de Taís Araujo, 
Simone, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch.

Fernanda Gentil 
estará na bancada 
de jurados do ‘The 
Masked Singer Brasil’ 

Telinha
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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

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 

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De 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, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

Saia do aluguel, com par-
celas que cabem em seu 
bolso, minha casa, minha 
vida. Vem fazer uma simula-
ção, saia do aluguel. Celso 
Salles CRECI 3470 Contato: 
(67) 998484-3386

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  

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 

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

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 

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

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

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

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 

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  

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

CENTRO (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, ba-
nheiro. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

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

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localização 
Privilegiada. Possui Ampla 
Sala De Estar, Uma Suite E 2 
Quartos, Todos Com Armá-
rios, Banheiro Social, Cozi-
nha Planejada, Área De Ser-
viço C/ Armário, Garagem 
C/ Excelente Localização. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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

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

JARDIM DAS MACAÚ-
BAS 

Casa com 02 quartos, sen-
do um com closet, cozinha 
, banheiro, sala , varandas 
, garagem para 03 carros, 
janelas e portas com brin-
dex, fundos galpão coberto, 
08mts x 4mts quarto no 
galpão, com cerca elétrica, 
quarto com closet, acom-
panha Guarda Roupa com 
06 portas. Cozinha  com 
armários embutidos, R$ 
190.000,00 - Tratar com  
Mariana - 98101-0394 ou 
Coelho -99257-0039 

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 

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banheiro 
social, cozinha/ae, area ser-
viço/ae, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

BAIRRO TIRADENTES-
-R$ 190.000,00

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

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

RUA AMAZONAS COM 
ARTHUR JORGE / BAIR-

RO MONTE CASTELO 
Apto com 01 quarto ,  R$ 
180.000,00 , cozinha plane-
jada, ar cond. banheiro com 
armário, pia de mármore, 
espelho, piso porcelanato, 
luzes de led, teto de gesso,  
elevadores, garagem cober-
ta, aceita permuta ou pro-
posta. F:  67 99916-1280.

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

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  

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.

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

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

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 

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

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

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. Ju-
nior

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

CENTRO
Salas Comerciais Em Prédio 
Comercial Com Excelente 
Localização Na Rua Pedro 
Celestino Sub Esquina Com 
Av Afonso Pena. Dois Anda-
res Disponíveis. LORIDANI 
MARTINS - CRECI 1851 - 
3321-9131

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

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 

ONIX JOY 1.0
ANO: 2017/2018 COR 
BRANCA/COMPLETO /R$ 
39.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-267 Email;m-
mincarone@terra.com.br

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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

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
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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 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 

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 

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

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.

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. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.
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HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

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

HC VEICULOS
Asx 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

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

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 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

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4L A THP FFLEX
 CITROEN C4L A THP 
FFLEX 2017 2018 BRAN-
CO 10301 KYE7146 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

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

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

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

SANDERO EXPRESSION 
1.0

ANO:2018/2019 COR 
PRATA/COMPLETO/MIDIA 
NAVE,SENSOR /CAMARA 
DE RÉ/MANUAL/CHA-
VE RESERVA/R$ 42.900   
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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 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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

CUIDADORA DE IDOSOS 
VANESSA

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

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

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

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

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

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

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

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

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

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

REZENTEC SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

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

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).

BORCHERT MULTI 
SERVIÇOS – CREA MS 

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

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

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

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

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

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

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

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

CHAMA O SOUZA QUE 
ELE RESOLVE

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

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

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

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

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

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

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

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

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

ADÃO MIRANDA EM-
PREITEIRO DE OBRAS

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

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

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

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

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

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

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

TÉCNICO EM MANU-
TENÇÃO

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

DEDETIZAÇÃO COM 
GARANTIA

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

SOLUÇÕES EXATAS
Resolvemos e oferecemos 
todos os serviços em um 
só lugar; pintura, elétrica, 
jardinagem, hidráulica, 
construções, reformas e 
reparos em geral. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
98194-9842 Willian Alves

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

ÁGUIA DESENTUPI-
DORA

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

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

FRETES
Trabalho com frete todos 
os dias em qualquer horá-
rio, em um caminhão dorg 
com carroceria. Fazemos 
frete em toda Campo Gran-
de. Aceitamos cartões e 
pix. Ligações e WhatsApp: 
(67)99892-1144 Vitor

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 

JARDIM & PAISAGISMO
Corte de árvores, corte de 
grama, plantio de gramas, 
podas de árvores, limpeza 
de terrenos e fazemos frete. 
Instagram: jasmim do poe-
ta 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 

MJ SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO

Trabalhamos com reves-
timento de pisos e porce-
lanato. Deck, pergolados, 
reformas em geral e marido 
de aluguel. Faça já seu or-
çamento. Ligação e What-
sApp (67) 99126-7830 
Maykon 

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 

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

Olá meninos e meninas. 
Massagem relaxante unis-
sex Massagem modelado-
ra. Depiladora e limpeza de 
pele, cone chinês. Não dei-
xa para amanhã a massa-
gem que pode receber hoje. 
Para mais informações: 
(67)99287-6547 Taila  

 POWER MASSOTE-
RAPIA 

Massagens para a saúde. 
Executamos as técnicas de 
Shiatsu, Drenagem Linfáti-
ca, massagem modeladora 
e reflexologia podal, alívio 
de dores e tensões mus-
culares, ansiedade, insô-
nia e enxaquecas. Agende 
seu horário: WhatsApp: 
(67)99214-7227 

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

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

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

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

 OI FIBRA 
Internet Fibra Óptica Wi-Fi. 
Para empresa e residên-
cia  com instalações grá-
tis, equipamentos grátis. 
35 dias para começar a 
pagar! Consulte seu ende-
reço: (67)98475-6559 / 
(67)992488547 Consulto-
ra Patrícia  

7 ESTRELAS SALGADOS 
Temos salgados e pas-
téis, centos de salgado a 
R$75,00. Passamos car-
tão, entregamos em toda 
Campo Grande (com taxa). 
Atendimento de seg a sex 
das 07:30 a 17:30 / sáb 
07:30 às 13:30 End: Aveni-
da Calógeras 707 WhatsA-
pp: (67)99165-9771 

MANÁ SALGADOS 
Cento de mini salgadinhos 
por apenas R$40,00 reais. 
E a partir de três centos, a 
unidade sai por R$ 35,00. 
Venha fazer sua encomen-
da: WhatsApp: (67)99220-
9208

CANTEIRO ESPETINHO 
DO NÉLIO

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

KEL GOURMET BOLOS 
E DOCES 

Trabalhamos com bolos 
e doces, uma empresa 
especializada em confeita-
ria, desde 2019. Estamos 
localizados no bairro Mata 
do Jacinto , Rua: Tertúliana 
Gersel Cataneo N23. Venha 
nos visitar! WhatsApp: 
(67)99162-7249  Insta-
gram: @kel_gourmet 

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

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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


