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Mandetta confirma a possibilidade 
de ser vice na chapa de Ciro Gomes

Pacheco coloca em dúvida 
votação do Código Eleitoral que 
barra candidaturas de juízes

Motoristas de aplicativo e táxis 
ganham política estadual

Salas vazias da 
antiga rodoviária 
agora atraem 
interessados

Decisão leva em conta ocupação de leitos e índice de vacinação contra COVID-19

Capital libera lotação máxima 
de público a festas e eventos
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Brasil avança 
no Mundial de 
Futsal com 
vitória sobre a 
República Tcheca

ESPORTES

Adeus a Zé Pretim, o 
nome do blues em MS

ARTES

Em mais uma boa atu-
ação, a Seleção Brasileira 
de Futsal venceu sua se-
gunda partida pela Copa 
do Mundo na Lituânia. 
O adversário da vez foi 
a República Tcheca, que 
chegou a complicar na 
primeira etapa, mas, no 
decorrer da partida, não 
teve força para segurar 
os brasileiros. O jogo 
terminou em 4 a 0. Autor 
do terceiro gol, o capitão 
Rodrigo atingiu a marca 
de 100 gols com a camisa 
verde-amarela. O próximo 
compromisso será contra 
o Panamá, às 9h (de MS) 
nesse domingo. 

Após um mês do início das 
obras no entorno da antiga ro-
doviária, empresários afirmam 
que estão animados com os 
resultados e com a procura por 
aluguéis na região, que subiu 
nas últimas semanas. Página A6

O ritmo acelerado na vacinação na 
Capital proporcionou que a Prefeitura 
de Campo Grande optasse por atender 
antigo pedido do setor de eventos e vai 
retirar, a partir da próxima segunda-
-feira (20), restrição na capacidade de 
público no comércio e em festas. 

Com o novo decreto, que será publi-
cado pelo município nesta sexta-feira 

(17), deixa de valer determinação que 
permitia o atendimento com apenas 
50% da lotação máxima dos espaços, 
incluindo festas e eventos.

A decisão dividiu a opinião entre 
especialistas que destacam que seria 
melhor aguardar um espaço maior 
de tempo para consolidar tal medida. 
Contudo, desde janeiro deste ano, com 

o início da imunização, as regras im-
postas visando à redução no número 
de casos do novo coronavírus em 2020 
foram caindo uma a uma.

Vale lembrar que as primeiras flexi-
bilizações vieram em 5 de abril, com a 
ampliação do toque de recolher para a 
0h e a inclusão de alguns serviços na 
lista de essenciais. Página A5
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Sangue nordestinoEm situação crítica, 
Hemosul vai receber 
bolsas de sangue 
vindas do Ceará

Frigoríficos da 
Capital disputam 
comércio interno

Desde a chegada da pandemia, Mato 
Grosso do Sul registra reduções no 
número de doadores e estoques de 
sangue. A Coordenadoria de Sangue e 
Hemoderivados do Ministério da Saúde, 
administradora de uma espécie de 
banco nacional, decidiu encaminhar ao 
Hemosul 143 bolsas de sangue A posi-
tivo, 22 de A negativo, 50 de B positivo 
e 2 de B negativo. A doação será feita 
pelo Estado do Ceará. A situação é crí-
tica e mesmo com a reposição faltarão 
estoques O- e O+. Página A6

A indústria pecuária doméstica 
tem sofrido alguns impactos na pro-
dução de carne bovina em virtude da 
suspensão temporária das exporta-
ções para a China. Segundo repre-
sentantes do setor na Capital, os fri-
goríficos que enviam seus produtos 
para outros países também entraram 
na disputa do mercado interno, pois 
suas demandas para o exterior estão 
comprometidas. As unidades de 
abate que atendem o consumo brasi-
leiro acabam concorrendo com essas 
empresas, que tentam compensar 
suas perdas com a interrupção das 
exportações por meio de maior atu-
ação no mercado nacional. Página A7 Luiz Henrique Mandetta (DEM) não descarta a possibilidade 

de ser candidato a vice-presidente da República ao lado de Ciro 
Gomes (PDT). Eles andam bem próximos nos últimos meses, e 
o ex-ministro da Saúde afirmou ao jornal O Estado que possui 
boas relações com todos os presidenciáveis que projetam a 
terceira via. Mandetta e Ciro Gomes fazem parte do grupo de 
líderes que emplacaram carta a favor da democracia. Página A3

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou 
que não pode garantir que o novo Código Eleitoral, aprovado 
na madrugada pela Câmara, será votado a tempo de entrar em 
vigor nas eleições de 2022. Em contrapartida, defendeu que al-
gumas regras sejam apreciadas a tempo de estarem válidas no 
pleito. “Mas eu não posso garantir isso [que será votado ainda 
em setembro]. Isso depende muito do colegiado.” Página A4

Visando minimizar os impactos econômicos contabilizados 
pelos motoristas de aplicativos, o governo de Mato Grosso do 
Sul se reuniu ontem (16) com representantes da categoria e o 
prefeito da Capital, Marquinhos Trad, para definir estratégias 
e projetos que consigam melhorar as condições de trabalho dos 
profissionais do segmento, bem como seus ganhos. Página A6

Bênção de obra 

Calaram-se o choro da 
guitarra e a voz poderosa 
de José Geraldo Rodrigues, 

o “Zé Pretim”. A his-
tória do bluesman de 

sucesso ga-
nhou asas 
deixando le-
gado. Página C1

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  21º        35º
Dourados  20º        36º
Corumbá  23º        38º
Ponta Porã  19º        34º
Três Lagoas  21º        38º

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Saiu na imprensa nacional e internacional 
a notícia de que milhares de franceses 
foram às ruas para protestar contra a 

obrigatoriedade do passaporte de vacina da 
COVID-19. A França aprovou uma lei que torna 
obrigatória a apresentação do passaporte de 
vacinação para acesso a espaços de lazer e cul-
tura, bares e restaurantes, locais em que haja 
grandes aglomerações. Alegando “morte das 
liberdades individuais”, essa parcela da popu-
lação tem se manifestado insatisfeita com a lei 
coincidentemente no momento em que aquele 
país enfrenta a 4ª onda da pandemia, com 
aumento de contaminações e hospitalizações. 

Cada país tem organizado seus registros 
internos de vacinação. O bloco europeu con-
vencionou a utilização do certificado europeu 
por meio de QR code para facilitar o trânsito 
interno de pessoas entre os países. Quem 
não o possui não fica impedido de tran-
sitar, mas precisa se submeter a exigências 
extras para controle sanitário, tais como 
realização de teste para COVID ou quaren-
tena. O SUS brasileiro instituiu o aplicativo 
ConecteSUS, por meio do qual ficam regis-
tradas as informações sanitárias dos usuários, 

inclusive as doses de vacina da COVID-19.
Temos acompanhado o caso de atletas 

impedidos de participação em competições 
internacionais por falta da vacina. É o caso de 
Gabriel Medina, que teria de cumprir quaren-
tena de dez dias no Taiti em virtude de não ter 
se vacinado, o que acabou por inviabilizar sua 
participação naquela etapa do campeonato.

Nos Estados Unidos, Google e Facebook 
passaram a exigir de funcionários que preci-
sarem voltar aos escritórios seus certificados 
de vacinação, e anunciaram que tal medida 
será tomada nas filiais das empresas no 
mundo todo nos próximos meses. Tal medida 
também foi decretada por outras grandes 
empresas americanas, tais como Disney, Ne-
tflix, Microsoft, Walmart, Walgreens, United e 
Delta Airlines, dentre outras. Órgãos públicos 
de alguns Estados americanos (Califórnia, 
Flórida, Virgínia e Havaí) baixaram decretos 
que obrigam a vacinação de seus servidores 
contra a COVID-19. Isso tudo no país que é 
tido como o berço das liberdades individuais!

No Brasil, alguns Estados já vêm ado-
tando a medida. Em Mato Grosso do Sul, 
por exemplo na cidade de Chapadão do Sul, 

as pessoas devem apresentar a carterinha 
com as duas doses de vacinação anotadas 
para entrarem em alguns estabelecimentos. 
Campo Grande estuda fazer algo semelhante.

A pandemia por si só gerou cicatrizes cujas 
marcas permanecerão por muito tempo em 
nossas memórias. Milhares foram e são as 
mortes que poderiam ter sido evitadas por va-
cinas tempestivas em nossos braços. No Brasil, 
além das perdas humanas, ainda temos supor-
tado diariamente um contexto político há anos 
polarizado que nos faz dar passos para trás.

O Judiciário desde o início da pandemia 
tem sido chamado a decidir importantes 
questões relacionadas a esse cenário e que 
dizem respeito a restrições a direitos fun-
damentais , a exemplo da legalidade de de-
cretos de suspensão temporária de ativi-
dades econômicas, educacionais e religiosas. 

Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu que a vacinação contra o coro-
navírus é obrigatória, mas não deve ser forçada. 
Ao afirmar isso, a Corte Constitucional chan-
celou a possibilidade de imposição de restrições 
a direitos às pessoas que decidirem não se va-
cinar, tais como impedimento à livre circulação 
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Editorial

Passaporte de vacina: o que temos 
de aspectos jurídicos até agora

Uma vacina ambiental

Ellen Priscile Xandu Kaster Franco 

Gilberto Verardo

Algumas palavras se tornam quase um 
mantra de tempos em tempos na ex-
pressão popular das pessoas. Uma 

delas foi “com certeza” quando alguém queria 
demonstrar convicção, ou caráter determinado 
e objetivo. Narrativa e polarização também vem 
sendo bastante utilizadas. A última que ouvi na 
TV foi comorbidade imunológica. Tais palavras, 
por mais soltas no ar que possam sugerir, na 
verdade funcionam como um catalizador de ne-
cessidades momentâneas do inconsciente cole-
tivo, ou, até mesmo criar conceitos novos, que 
se expressam por palavras curtas que possam 
sintetizar uma demanda coletiva do momento.

A palavra da vez  parece ser “vacina”, mas 
aqui vamos utilizá-la de forma metafórica, ou 
seja, transcender do seu conceito operacional 
para um conceito abstrato de conscientização 
sobre o impasse do momento atual, que se re-
laciona com as alterações climáticas, agora se 
manifestando em formas radicais, e sua reper-
cussão no modo de vida diário individual e co-
letivo das pessoas, sob o olhar das autoridades 

Aproveitando palavras de Leonardo Boff 
proferidas em uma palestra no Instituto Ethos 
em São Paulo, em 2008: “O planeta está 
passando por um processo de adaptação. 
Nós somos a parte inteligente da Terra. As 
coisas  velhas  ainda   não  morreram  e as 
coisas novas ainda não nasceram, conclui ele, 
se referindo a utilização de abordagens e con-

ceitos ultrapassados em situações novas como 
esta das alterações do clima”. Mais de uma 
década depois, pouco alcance teve esse alerta 
de Leonardo Boff na direção das consciências 
tomadoras de decisões. O  impasse (vacilo) 
continua. O maior exemplo disso é fazermos 
uma comparação entre a Rio-92 e o último re-
latório de preparação para a COP-2021 sobre as 
mudanças climáticas.  Pouquíssimos avanços, 
como que a “verdade” da ordem econômica 
sobrepujasse a “verdade” cientifica dos pesqui-
sadores destas mudanças na temperatura, nos 
ventos, nas chuvas, etc., a mais de duas décadas 
colocadas em debate com a sociedade mundial. 

Independente de medidas radicais que 
todos os governantes sabem ser necessárias, 
o estado de impasse atual, além de alimentar 
duvidas sobre a realidade do fenômeno, 
adia  a devida conscientização e engajamento 
das pessoas para minimizar os impactos e 
devidas adaptações necessárias para me-
lhorar um pouco a saúde do tecido social 
(sociedade), e o seu habitat urbano e rural.

Precisamos sim de uma vacina  ambiental, 
mas ela não fará milagres como querem as 
mais  puras das intenções.  O sistema imu-
nológico pode até ter a mesma  função em 
humanos e no  meio ambiente terráqueo, porém 
o tempo de reação é diferente num e noutro. 
Especialistas dizem que se interromper agora 
a emissão de  CO2, por exemplo, a atmosfera 

precisara de  40 a 50 anos para digerir o seu 
excesso e evitar a continuidade do efeito estufa. 

Então sem enrolação, sugerimos al-
gumas medidas rápidas e inadiáveis para 
o prefeito e para o governador, lembrando-
-lhes que estou disponível para ajudar:

    1. Chame a equipe quarentenada e ponha todo 
mundo para estudar medidas viáveis para sair 
do impasse e iniciar um processo de mitigação. 

2. Pensar na drástica diminuição da cir-
culação diária de veículos automotores. Es-
tabelecer horários diferentes para o inicio/
fim de atividades como o comercio, repar-
tições públicas, escolas e prestadores de 
serviços, seria um passo inicial, porém de 
importância estratégica para enfrentar o 
gás carbônico excessivo. Há muitos esca-
pamentos merecendo atenção do pessoal 
do trânsito. Até existe lei para ampara-los.

3. Promover palestras com debates nas es-
colas visando conscientização e engajamento 
de novos formadores de opinião ambiental.

4. Preocupação com a água, da coleta ao 
consumo.

 5. Melhorar o cuidado com as praças 
públicas e estimular a frequência, incluindo  
as reservas públicas. È uma boa sala de aula 
ambiental.

Deveria ter mais. Mas para o momento, a im-
plantação e um sério acompanhamento destas 
medidas simples e de pouco impacto financeiro, 

 Psicólogo e psicoterapeuta

Juíza titular da 1ª vara cível de Nova 
Andradina e secretária-geral adjunta 

da AMAMSUL. 

Com a metade da população va-
cinada, a Prefeitura de Campo 
Grande deu mais um passo para 

a vida normal pós-pandemia. O muni-
cípio vai passar a não restringir mais 
distanciamento, capacidade máxima de 
público em locais nem aferição de tem-
peratura, procedimentos usados como 
medidas de biossegurança. A população 
poderá circular sem limitações em sho-
ppings, bares, restaurantes, academias, 
festas e até escolas particulares. É o 
primeiro passo para, quem sabe ainda 
neste ano, poder circular sem máscaras 
e o uso não obrigatório de álcool gel 

para higienização. 
Depois de quase um ano e meio de 

pandemia, a prefeitura está liberando 
festas, restaurantes, bares, igrejas e 
cinemas sem restrição de horário. Sem 
dúvida, é um alívio não só pra quem tra-
balha na área de eventos e ficou parado 
durante tanto tempo como também para 
quem teve de adiar comemorações so-
nhadas uma vida inteira... o casamento, 
a festa de 15 anos, as bodas de ouro. 
O setor de eventos é responsável por 
movimentar R$ 1,2 bilhão na Capital – 
número que representa 4% do PIB (Pro-
duto Interno Bruto) de Campo Grande, 

atualmente na casa dos R$ 29,1 bilhões. 
Toda a reflexibilidade se dá por uma 

matemática simples. Mais gente imu-
nizada, graças à vacinação, e menos 

pessoas internadas, com UTIs vazias. O 
maior exemplo é o hospital da Cassems 
de Campo Grande, que comemorou, nesta 
semana, nas redes sociais com fotos da 
equipe de saúde segurando cartazes com 
os dizeres: “Zero paciente por COVID”. 
Não faz muito tempo que o hospital chegou 
a suspender os atendimentos de outros 
convênios de saúde por operar com capa-
cidade máxima, atingindo o pico de aten-
dimentos de 170 pessoas hospitalizadas 
com sintomas graves de coronavírus. A 
partir do momento em que o contágio 
diminui é justo seguir a ciência, que dá 
flexibilização à economia.

Capital se prepara para voltar ao antigo normal

atualmente na casa dos R$ 29,1 bilhões. 

Toda a reflexibilidade se 
dá por uma matemática 

simples. Mais gente 
imunizada, graças à 
vacinação, e menos 
pessoas internadas,

 com UTIs vazias.

em locais de maior concentração de pessoas e 
sujeição a exames em caso de não vacinação 
ou a quarentenas como condição de imigração 
em outros países, demissões de funcionários 
que não se vacinam, dentre outras. Os países 
estão se organizando na defesa da coletividade. 
Num mundo globalizado, a proteção individual 
implica também o cuidado da coletividade.

seriam decisivas e fariam toda a diferença 
para sair da inércia embutida no impasse da 
negação ou acomodação dos tomadores de 
decisões, frente ao inevitável colocado pela 
nova condição climática e, assim, compartilhar 
responsabilidades entre governantes e gover-
nados. É um bom princípio democrático para se 
resgatar. Por fim, a saúde mental de todos deve 
merecer a mesma atenção dispensada ao corpo. 
De mamando a caducando. Do contrário o 
corpo vai se divorciar da mente como gostam os 
cartesianos da medicina nada hiper moderna.



Convite
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Ex-ministro da Saúde diz ser favorável à fusão entre o DEM e o PSL

Luiz Henrique Mandetta não 
descarta ser vice de Ciro Gomes
Andrea Cruz

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
(DEM) não descarta ser can-
didato a vice-presidente ao 
lado de Ciro Gomes (PDT). 
Eles andam bem próximos 
nos últimos meses, e Man-
detta afirmou ao jornal O 
Estado que possui boas re-
lações com todos os presi-
denciáveis que projetam a 
terceira via. 

“Eu me dou com o Ciro, 
assim como me dou bem com 
quase todos os possíveis pre-
sidenciáveis. Já tive em pro-
gramas com Eduardo Leite, 
com o Doria, e tenho relação 
boa com Moro [ex-ministro 
da Justiça e não presidenci-
ável], onde a gente por vezes 
conversa por telefone. Tem a 
Simone [senadora] também, 
que respeito e admiro. O mo-
mento agora é de respeito 
entre esse grupo, que está 
fazendo com que as pessoas 
conheçam suas propostas e 
estão se colocando à dispo-
sição da democracia como 
uma alternativa a tudo isso 
que está acontecendo.”

Mandetta participou do 
programa do YouTube “Ciro 
Games” na semana passada, 
onde afirmou ao pedetista da 
possibilidade de caminharem 
juntos em 2022 quando foi 
apresentado como convidado. 
“Quanto a você dizer que 
nós vamos ser adversários, 

isso não está claro ainda. 
Vai que a gente está junto. 
Tem muita gente que torce”, 
afirmou Mandetta. Em res-
posta, Ciro Gomes brincou: 
“Eu acendo uma vela para 
isso todos os dias, mas eu 
tenho de respeitar porque 
você tem um grande partido 
e uma liderança importante, 
que eu aprendi a admirar”.

Além disso, Mandetta e 
Ciro Gomes fazem parte do 
grupo de líderes que empla-
caram carta a favor da demo-
cracia em março e iniciaram 
discussões para desenvolver 
pautas em comum e ocupar 
espaços. 

Sobre o assunto, o presi-
dente regional do PDT-MS, 
deputado federal Dabogerto 
Nogueira, disse que Mandetta 
fez o melhor como ministro 
da Saúde e que a ampla 
discussão do tema é funda-
mental. “O momento é de 
muito diálogo e articulação. 
Com certeza essa possibili-
dade existe, pois precisamos 
ampliar o campo para a dis-
puta. O Mandetta é de MS, fez 
o que podia como ministro, 
mesmo com o negacionismo e 
retrocesso do atual governo. 
Creio que o momento seja de 
muito debate e análise de ce-
nários, mas conheço de perto 
a grande capacidade do nosso 
líder Ciro Gomes e sei que 
chegaremos ao melhor con-
senso para botar o Brasil nos 
trilhos do desenvolvimento 

com justiça social.”
O presidente nacional do 

PDT, Carlos Lupi, que esteve 
em Campo Grande no mês 
passado encabeçando a frente 
“Agora é Ciro”, foi enfático em 
dizer sobre a extrema neces-
sidade de se construir can-
didaturas que desbanquem 
o presidente Jair Bolsonaro 
para que o segundo turno, 
seja entre Lula e Ciro Gomes. 
Em entrevista ao Jornal O 
Estado Lupi afirmou que o 
PDT mantém conversas amis-
tosas com vários partidos em 
busca de alianças, inclusive 
com o DEM. “Temos diálogos 
com o PSB, ao mesmo tempo, 
diálogos bom com o DEM, 
com o ACM Neto, que é o 
presidente e já fomos aliados 
na eleição em Salvador-BA. 
O ACM Neto fez seu sucessor, 
que é o Bruno, com a vice do 
PDT, que é a Ana. Eu estive 
em uma delegação do DEM 
em Pernambuco e estamos 
avançando com conversas em 
vários estados.”

Sobre o assunto, o presi-
dente nacional do DEM, ACM 
Neto, disse ao jornal “O Globo” 
que não há pontos contrários 
na possível aliança e a relação 
é bem-vista. “Ambos sabem 
que gozam de simpatia em 
comum, a começar da minha. 
Não é uma coisa organizada, 
deliberada. Mas é vista de 
forma positiva. Não há con-
traindicação, mas é uma coisa 
deles (Mandetta e Ciro).”

Fusão do DEM?
O ex-ministro ainda co-

mentou ao jornal O Estado 
que a fusão do DEM com 
o PSL seria extremamente 
benéfica aos partidos e po-
sitiva para as eleições de 
2022. “Acho que os dois par-
tidos têm características que 
precisam ser trabalhadas. 
Por exemplo, o PSL é mais 
centralizado e o DEM toma 
decisões em colegiado. 

O PSL tem um grande 
fundo partidário e isso pode 
viabilizar dezenas de can-
didaturas majoritárias em 
todos os estados do Brasil, 
com um tempo bom de propa-
ganda na televisão, recursos 
aos candidatos e dentre ou-
tras coisas. Se evoluir e os 
partidos firmarem a fusão 
será muito bem-vinda.”

O PSL e o DEM realizam a 
primeira reunião em que dis-
cutem o assunto dia 21 de se-
tembro, próxima terça-feira. 
O novo partido ainda não tem 
nome, e nascerá  gigante, 
tendo a maior bancada do 
Congresso Nacional. Apesar 
de Mandetta pontuar sobre 
a importância da transfor-
mação, a fusão pode vir a ser 
uma pedra em seu sapato, já 
que o PSL é mais simpático a 
emplacar o nome do senador 
Eduardo Pacheco (DEM-MG). 
Por enquanto, o médico não 
cita os pontos negativos e se 
mantém firme em diálogos 
amistosos. 

www.bosco.blog.br

Bosco Martins

Treino
“Aprendi na política que jogo é jogo e treino é treino, 

então está todo mundo treinando. O jogo começa o ano que 
vem quando saberemos quem vai estar conosco e quem não 
vai.” Governador Reinaldo Azambuja falando sobre o cenário 
eleitoral de 2022. 

Bonito
... E o governador Reinaldo Azambuja já confirmou sua 

agenda para participar do aniversário de Bonito que completa 
73 anos. Será no próximo dia 2 de outubro, quando lança, 
entre outras obras, os aguardados asfaltamento da segunda 
etapa da rodovia do turismo e a licitação do primeiro lote 
da “Estrada do 21”, que encurtará a distância entre Bonito 
e Campo Grande. A expectativa agora se volta para a con-
firmação da agenda do Presidente Jair Bolsonaro que tem 
sua visita ao município “pré-agendada” para a mesma data.

Bonito 1
Mas por questões de segurança, a agenda do presidente 

nunca é confirmada antecipadamente. E no caso de Bolsonaro 
confirmar, será a segunda vez que a Capital do Turismo rece-
berá um Presidente da República. O primeiro foi o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, que inaugurou em 2 de abril de 
2004 o aeroporto de Bonito. O prefeito era Geraldo Marques 
(PDT) e o governador era Zeca do PT. Ainda se confirmada 
a agenda do atual presidente, justiça seja feita, pois a visita 
tanto de Lula quanto de Bolsonaro, atenderá uma solicitação 
protocolada direto na Secretaria da Presidência da República, 
pelo vereador Irson Casanova (DEM-MS) e posteriormente 
referendada pelo deputado bolsonarista Carlos Alberto Davi 
(sem partido).

Quarenta
O tema já havia sido excluído do novo Código Eleitoral, 

mas voltou graças a uma manobra do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL). Os deputados acabaram aprovando, por 
273 votos a favor, 211 contrários e três abstenções a criação 
de uma quarentena para juízes, integrantes do MP, militares 
e policiais poderem disputar cargos eletivos. Eles terão de 
deixar suas funções quatro anos antes do pleito, o que fará 
a regra valer somente para o pleito de 2026.

Estratégia
A fórmula usada por Lira para aprovação foi incluir a qua-

rentena na aglutinação de duas outras emendas, uma sobre 
candidatura de condenados “sem dolo” e outra liberando 
outdoors em campanhas. Acontece, como explicou Claudio 
Dantas, que o Regimento Interno da Câmara proíbe que, ao se 
aglutinarem emendas, sejam incluídos temas que não faziam 
parte de qualquer uma delas.
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Ex-ministro da Saúde diz ser favorável à fusão entre o DEM e o PSL

Luiz Henrique Mandetta não 
descarta ser vice de Ciro Gomes
Andrea Cruz

O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
(DEM) não descarta ser can-
didato a vice-presidente ao 
lado de Ciro Gomes (PDT). 
Eles andam bem próximos 
nos últimos meses, e Man-
detta afirmou ao jornal O 
Estado que possui boas re-
lações com todos os presi-
denciáveis que projetam a 
terceira via. 

“Eu me dou com o Ciro, 
assim como me dou bem com 
quase todos os possíveis pre-
sidenciáveis. Já tive em pro-
gramas com Eduardo Leite, 
com o Doria, e tenho relação 
boa com Moro [ex-ministro 
da Justiça e não presidenci-
ável], onde a gente por vezes 
conversa por telefone. Tem a 
Simone [senadora] também, 
que respeito e admiro. O mo-
mento agora é de respeito 
entre esse grupo, que está 
fazendo com que as pessoas 
conheçam suas propostas e 
estão se colocando à dispo-
sição da democracia como 
uma alternativa a tudo isso 
que está acontecendo.”

Mandetta participou do 
programa do YouTube “Ciro 
Games” na semana passada, 
onde afirmou ao pedetista da 
possibilidade de caminharem 
juntos em 2022 quando foi 
apresentado como convidado. 
“Quanto a você dizer que 
nós vamos ser adversários, 

isso não está claro ainda. 
Vai que a gente está junto. 
Tem muita gente que torce”, 
afirmou Mandetta. Em res-
posta, Ciro Gomes brincou: 
“Eu acendo uma vela para 
isso todos os dias, mas eu 
tenho de respeitar porque 
você tem um grande partido 
e uma liderança importante, 
que eu aprendi a admirar”.

Além disso, Mandetta e 
Ciro Gomes fazem parte do 
grupo de líderes que empla-
caram carta a favor da demo-
cracia em março e iniciaram 
discussões para desenvolver 
pautas em comum e ocupar 
espaços. 

Sobre o assunto, o presi-
dente regional do PDT-MS, 
deputado federal Dabogerto 
Nogueira, disse que Mandetta 
fez o melhor como ministro 
da Saúde e que a ampla 
discussão do tema é funda-
mental. “O momento é de 
muito diálogo e articulação. 
Com certeza essa possibili-
dade existe, pois precisamos 
ampliar o campo para a dis-
puta. O Mandetta é de MS, fez 
o que podia como ministro, 
mesmo com o negacionismo e 
retrocesso do atual governo. 
Creio que o momento seja de 
muito debate e análise de ce-
nários, mas conheço de perto 
a grande capacidade do nosso 
líder Ciro Gomes e sei que 
chegaremos ao melhor con-
senso para botar o Brasil nos 
trilhos do desenvolvimento 

com justiça social.”
O presidente nacional do 

PDT, Carlos Lupi, que esteve 
em Campo Grande no mês 
passado encabeçando a frente 
“Agora é Ciro”, foi enfático em 
dizer sobre a extrema neces-
sidade de se construir can-
didaturas que desbanquem 
o presidente Jair Bolsonaro 
para que o segundo turno, 
seja entre Lula e Ciro Gomes. 
Em entrevista ao Jornal O 
Estado Lupi afirmou que o 
PDT mantém conversas amis-
tosas com vários partidos em 
busca de alianças, inclusive 
com o DEM. “Temos diálogos 
com o PSB, ao mesmo tempo, 
diálogos bom com o DEM, 
com o ACM Neto, que é o 
presidente e já fomos aliados 
na eleição em Salvador-BA. 
O ACM Neto fez seu sucessor, 
que é o Bruno, com a vice do 
PDT, que é a Ana. Eu estive 
em uma delegação do DEM 
em Pernambuco e estamos 
avançando com conversas em 
vários estados.”

Sobre o assunto, o presi-
dente nacional do DEM, ACM 
Neto, disse ao jornal “O Globo” 
que não há pontos contrários 
na possível aliança e a relação 
é bem-vista. “Ambos sabem 
que gozam de simpatia em 
comum, a começar da minha. 
Não é uma coisa organizada, 
deliberada. Mas é vista de 
forma positiva. Não há con-
traindicação, mas é uma coisa 
deles (Mandetta e Ciro).”

Fusão do DEM?
O ex-ministro ainda co-

mentou ao jornal O Estado 
que a fusão do DEM com 
o PSL seria extremamente 
benéfica aos partidos e po-
sitiva para as eleições de 
2022. “Acho que os dois par-
tidos têm características que 
precisam ser trabalhadas. 
Por exemplo, o PSL é mais 
centralizado e o DEM toma 
decisões em colegiado. 

O PSL tem um grande 
fundo partidário e isso pode 
viabilizar dezenas de can-
didaturas majoritárias em 
todos os estados do Brasil, 
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ganda na televisão, recursos 
aos candidatos e dentre ou-
tras coisas. Se evoluir e os 
partidos firmarem a fusão 
será muito bem-vinda.”

O PSL e o DEM realizam a 
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cutem o assunto dia 21 de se-
tembro, próxima terça-feira. 
O novo partido ainda não tem 
nome, e nascerá  gigante, 
tendo a maior bancada do 
Congresso Nacional. Apesar 
de Mandetta pontuar sobre 
a importância da transfor-
mação, a fusão pode vir a ser 
uma pedra em seu sapato, já 
que o PSL é mais simpático a 
emplacar o nome do senador 
Eduardo Pacheco (DEM-MG). 
Por enquanto, o médico não 
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No Senado

Ex-presidentes

Temer, FHC e Sarney pregam pacificação 
e defesa da democracia em evento on-line

Juízes e integrantes do Ministério Público 
atacam mudança eleitoral aprovada na Câmara

Pacheco coloca em Pacheco coloca em 
dúvida votação de dúvida votação de 
Código Eleitoral para Código Eleitoral para 
valer já em 2022valer já em 2022
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Folhapress

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
afirmou que não pode ga-
rantir que o novo Código 
Eleitoral, aprovado na ma-
drugada dessa quinta-feira 
(16) pela Câmara dos Depu-
tados, será votado a tempo de 
entrar em vigor nas eleições 
de 2022.

Por outro lado, o senador 
defendeu que algumas regras 
sejam apreciadas a tempo 
de estarem válidas no pleito. 
Para que possam valer na 
disputa de 2022, a aprovação 
pelo Senado e a sanção pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
devem ocorrer até o início de 
outubro – ou seja, dentro do 
prazo legal de um ano antes 
do pleito.

Com articulação do “cen-
trão”, os deputados conclu-
íram na madrugada dessa 
quinta-feira (16) a votação 
do projeto de Código Elei-
toral, resgatando a quaren-
tena eleitoral de quatro anos 
para juízes, integrantes do 
Ministério Público, militares 

e policiais.
Além disso, a Câmara man-

teve a disposição de censurar 
a divulgação das pesquisas 
eleitorais até a antevéspera 
das eleições. Destaque do Ci-
dadania que tentava suprimir 
essa vedação foi derrotado 
por ampla margem, 355 votos 
a 92.

Desde a aprovação do 
texto-base, na semana pas-
sada, deputados começaram 
uma pressão sobre o Senado 
para que votasse ainda no 
mês de setembro, para que 
pudesse o novo código estar 
válido para as próximas elei-
ções. Na tarde de quarta-
-feira (15), uma grande reu-
nião no gabinete de Pacheco, 
com dezenas de deputados, 
terminou sem acordo.

Pacheco se comprometeu 
apenas a analisar a PEC 
(Proposta de Emenda à 
Constituição) que já está 
em tramitação na Comissão 
de Constituição e Justiça, 
cujo ponto principal é a volta 
das coligações. O texto sofre 
grande rejeição no Senado e 
deve ser barrado no plenário.

Fábio Zanini/Folhapress

A inclusão no novo Código 
Eleitoral da quarentena para 
policiais, juízes, militares e 
integrantes do Ministério Pú-
blico é alvo de críticas entre 
entidades que representam 
as carreiras.

O resgate da quarentena 
foi aprovado após uma ma-
nobra do “centrão” liderada 
pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), que 

incluiu uma emenda agluti-
nativa cujo teor era quase 
idêntico ao texto derrotado 
na última semana.

A mudança nos textos foi 
a diminuição da quarentena 
de cinco para quatro anos. 
Os integrantes do Ministério 
Público, em nota divulgada 
pela Conamp, afirmam que a 
medida é inconstitucional e 
foi tomada de forma açodada.

“É o equivalente à conde-
nação e como consequência 

perda de direitos políticos”, 
afirma Manoel Murrieta, 
presidente da entidade, que 
acredita na derrubada da mu-
dança no Senado.

Os juízes federais afirmam 
que a mudança na legislação 
tem por objetivo “penalizar 
agentes públicos que cum-
priram suas funções e optaram 
pelo caminho da política”.

A Associação dos Juízes 
Federais do Brasil diz em 
nota não apoiar a candida-

tura de magistrados ainda em 
atuação ou licenciados, mas 
que causa estranheza “a in-
sistência de alguns parlamen-
tares de tentar restringir os 
direitos políticos de cidadãos 
que cumpriram seus papéis” 
na magistratura.

Como mostrou o Painel, o 
deputado Capitão Augusto 
(PL-SP), líder da “bancada 
da bala”, diz que irá acionar 
o Supremo Tribunal Federal 
contra a quarentena.

O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) defendeu, 
ontem (16), uma pacificação 
interna do país “porque assim 
a Constituição o determina”.

“Sem embargo termos 
crises e mais crises, basta 
que nós hajamos no sentido 
de pacificar o país, de fazer 
o relacionamento adequado 
entre os poderes, de dar ao 
povo esta visão pela paz in-
terna do nosso país, sem em-
bargo de divergências pro-
gramáticas, administrativas 
e até ideológicas”, afirmou, 
sem fazer referência à sua 
participação para esfriar a 
crise entre o presidente Jair 
Bolsonaro e o STF (Supremo 
Tribunal Federal).

O ex-presidente participou 
de uma palestra virtual pro-
movida pelos partidos MDB, 

PSDB, DEM e Cidadania 
pela defesa da democracia. 
O evento faz parte do ciclo 
de debates “Um novo rumo 
para o Brasil”, que vai até o 
próximo dia 27.

Também participaram os 
ex-presidentes Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB) 
e José Sarney (MDB). Todos 
eles trataram de crise insti-
tucional, o tema do encontro, 
mas evitaram mencionar de 
forma específica o presidente 
Bolsonaro, que com ame-
aças autoritárias insuflou 
uma crise entre Poderes que 
reverbera na economia.

FHC afirmou que “não dá 
para negar o fato que o 
presidente [Bolsonaro] tem 
arroubos que não são condi-
zentes com o futuro democrá-
tico”. “Ele não vai conseguir. 

Mas cabe a nós, que temos 
experiência histórica, rea-
vivar na memória dos brasi-
leiros a necessidade de es-
tarmos juntos em defesa da 
liberdade e da democracia.”

Sarney pregou a resolução 
de divergências pelo diálogo 
“de acordo com a tradição a 
brasileira”.

Também fizeram parte do 
encontro, como expositor e co-
ordenador, respectivamente, 
os ex-ministros Nelson Jobim 
e Moreira Franco (MDB). 
Jobim afirmou que “o sis-
tema presidencial do país 
esgotou-se” e que 2018 in-
troduziu a nova variável do 
“ódio na relação política”.

Estavam presentes ainda 
os presidentes dos partidos 
Baleia Rossi (MDB), Bruno 
Araújo (PSDB), ACM Neto 

(DEM) e Roberto Freire (Ci-
dadania), que pregaram de-
mocracia e diálogo.

Rossi foi o único a fazer 
referência à nota que Bol-
sonaro divulgou com ajuda 
de Temer. “Tivemos mani-
festações pacíficas com uma 
minoria barulhenta pre-
gando a quebra das insti-
tuições, [...] algo que não 
podemos admitir. [...] Temer 
fez um gesto de pacificação 
muito comentado e come-
morado por todos, porque 
temos neste momento pro-
blemas reais que podemos 
enfrentar”, disse.

Neto afirmou “refutar 
qualquer posição de radica-
lismo e de antagonismo” e 
afirmou que “Todos os Três 
Poderes têm acertos e erros”.
(Folhapress)

Deputados concluíram na madrugada 
votação do projeto, resgatando 
quarentena de 4 anos para juízes

Presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco disse 
não garantir votação 
ainda em setembro

“São três situações dife-
rentes: uma é a PEC que veio 
da Câmara, que está na CCJ 
referente a coligações. Ela 
tem interesse eleitoral e essa 
deve ser apreciada a tempo, 
ainda em setembro, apro-
vando ou rejeitando, é impor-
tante apreciar a PEC que foi 
concebida pela Câmara dos 
Deputados e já votada.”

O presidente do Senado 
disse que também serão apre-
ciadas pautas de iniciativa 
dos senadores, como a que 
trata de sobra de vagas elei-
torais. A medida foi alterada 
pela Câmara e voltou para 
a casa, com a perspectiva 
de ser pautada na próxima 
semana.

O ponto mais polêmico, no 
entanto, é o novo Código Elei-
toral. Pacheco afirmou que os 
senadores vão se “esforçar” 
para avançar, mas evitou dar 
garantia de que será apre-
ciado. No entanto, ele próprio 
defendeu que alguns itens 
sejam analisados a tempo de 
vigorarem nas eleições 2022.

“E tem o Código Eleitoral, 
que é algo mais amplo, são, se 
não me engano, cerca de 900 
artigos que a Câmara está 

se debruçando. Ao chegar ao 
Senado nós vamos fazer uma 
avaliação sobre o tempo, se é 
possível ainda fazer dentro 
do critério da anualidade, 
ou seja, fazer dentro de se-
tembro”, afirmou.

Como a Folha tinha ante-
cipado, Pacheco disse que a 
proposta já começou a ser 
analisada pelos senadores 
Marcelo Castro (MDB-PI) 
e Antonio Anastasia (PSD-
-MG), que devem apresentar 
uma análise da viabilidade ao 
presidente da casa.

“Mas eu não posso ga-
rantir isso [que será votado 
ainda em setembro]. Isso de-
pende muito do colegiado, 
em especial da Comissão de 
Constituição e Justiça, que 
também deverá pautar isso. 
Vai ser o trabalho comum. 
Se não der tempo de se votar 
o Código Eleitoral, que ao 
menos se vote aquelas regras 
que possam servir já para as 
eleições de 2022”, completou.

Muitos senadores de-
fendem que não se deve fazer 
mudanças bruscas no sis-
tema eleitoral de última hora, 
em especial tendo em vista o 
momento político atual.

Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, sobre o anúncio 
de R$ 100 milhões para agentes de segurança comprarem imóveis

É uso de recurso público por Jair 
Bolsonaro para tentar ganhar apoio 
que não teve no 7 de setembro

Voz grossa
A Procuradoria da República no Distrito Federal 

investiga se o presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Duarte Guimarães, utilizou seu cargo para 
pressionar indevidamente empresários e lideranças da 
Fiesp e da Febraban. Junto com o Banco do Brasil, a 
instituição ameaçou abandonar a federação dos bancos 
caso a entidade assinasse o manifesto da Fiesp produzido 
antes dos atos do dia 7 de setembro, que abordava a 
preocupação com a escalada da crise entre os Poderes.

Anexo 
 A apuração foi incluída no inquérito civil em andamento 

que avalia se o banco mantém padrões de governança e 
compliance adotados após os crimes descobertos pela 
força-tarefa da Operação Greenfield, que investigou 
desvios no banco e em fundos de pensão nas gestões do PT.

Imagem 
A ação do presidente do banco público, diz o pedido do 

MPF, pode configurar improbidade administrativa e indica 
“possível politização da instituição financeira, afetando a 
governança e a credibilidade de sua atuação”. Procurada 
pelo Painel, a Caixa não comentou.

Pode confiar 
Os dois nomes que lideram as pesquisas, Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (sem partido), já 
demonstraram que estão alinhados ao equilíbrio fiscal e 
às reformas estruturantes de longo prazo, afirma Caio 
Megale, economista-chefe da corretora XP.

Histórico 
“Tanto Lula como Bolsonaro já demonstraram em 

momentos de seu governo aderência a essa agenda. Os 
inícios dos governos de ambos foram momentos em que ela 
ficou muito presente”, diz o economista, que ocupou cargo 
no Ministério da Economia no atual governo.

Capital social 
 O MST atingiu a meta que estabeleceu de captação 

de recursos no mercado financeiro para o financiamento 
da produção. Por meio da emissão de certificados de 
recebíveis do agronegócio (CRA), instrumento utilizado 
por grandes produtores e companhias do setor, conseguiu 
levantar R$ 17,5 milhões, que serão direcionados para sete 
cooperativas.

Colheita
 Os títulos foram emitidos com valor de R$ 100 cada e 

remuneração pré-fixada de 5,5% ao ano. Foi a segunda 
incursão do movimento no mercado de capitais. A primeira 
foi em maio de 2020, quando levantou R$ 1 milhão para 
uma cooperativa gaúcha.

De cima 
 Partidos de esquerda e centro que planejam um 

novo ato “ao estilo Diretas Já” pelo impeachment de 
Jair Bolsonaro (sem partido) querem montar um palco 
na Avenida Paulista e sonham com a presença de ex-
presidentes.

Nostalgia
Os atos realizados até aqui ocorreram em caminhões 

de som, mas a ideia agora é montar um grande palanque, 
para evocar as manifestações em defesa das eleições 
diretas na década de 1980.

Lugar de fala 
Se possível, esse ato ocorreria em 2 de outubro, mas 

talvez fique para a manifestação de 15 de novembro. A 
prefeitura precisa liberar o palco na Paulista. Um plano B 
é o vale do Anhangabaú.

Fenômeno
Pesquisa do Instituto Badra coloca o ex-governador 

Márcio França (PSB) com 17,6% das intenções de voto para 
o governo de SP, tecnicamente empatado com Fernando 
Haddad (PT), com 20,7%. Guilherme Boulos (PSOL) tem 
10%, ao passo que Geraldo Alckmin, de saída do PSDB, 
aparece com 9,8%. Rodrigo Garcia (PSDB) tem 1,3%.

Ligações 
O instituto é dirigido por Maurício Juvenal, ex-assessor 

de França, e chegou a ter pesquisas barradas pela Justiça 
Eleitoral no ano passado por suposto viés em favor do 
socialista (depois liberadas).

Currículo 
 “A Badra mantém boas relações com boa parte da classe 

política brasileira e trabalha com absoluta seriedade. 
Recebeu aliás, do Instituto Pindograma, que avaliou o nível 
de acerto de centenas de institutos de pesquisa na última 
eleição, a mesma nota B+ que o Datafolha”, diz Juvenal.
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Flexibilização

Conquista Pandemia

Medida levou em conta vacinação, redução de casos e mortes pelo novo coronavírus

Prefeitura da Capital vai revogar decreto 
que limitava lotação em festas e eventos

Após 521 dias de pandemia HRMS 
não registra mortes por COVID-19

MS tem cinco municípios que não 
atingiram a meta de vacinação

Clayton Neves e Rafael Ribeiro 

Com ritmo acelerado na 
vacinação, a Prefeitura de 
Campo Grande resolveu 
atender antigo pedido do setor 
de eventos e vai retirar, a 
partir da próxima segunda-
-feira (20), restrição na capaci-
dade de público no comércio e 
em festas. Com o novo decreto, 
que será publicado pelo mu-
nicípio nesta sexta-feira (17), 
deixa de valer determinação 
que permitia atendimento com 
apenas 50% da lotação dos 
espaços.

De acordo com o prefeito 
Marquinhos Trad, a decisão 
levou em conta pareceres téc-
nicos do grupo de trabalho 
criado no início da pandemia 
para deliberar regras lan-
çadas aos moradores. Agora, 
com números favoráveis, os re-
presentantes entenderam que 
era hora de flexibilizar. “Neste 
momento, em razão do número 
crescente de vacinados na 
nossa cidade, da diminuição 
da ocupação dos leitos de UTI 
e em razão do respeito da po-
pulação ao uso de máscara e 
higiene, a ciência nos permite 
flexibilizar algumas regras, 
entre as quais a capacidade 
do local”, afirmou.

Apesar da novidade, Trad 
pontuou que os espaços não 
poderão funcionar com super-
lotação e devem obedecer a 
normas de prevenção. Caso os 
medidores da doença piorem, o 
prefeito garante que “não terá 
receio” em revogar a deter-
minação caso seja necessário 
“Assim, estamos retomando a 
vida com algumas prevenções 
para que a gente possa superar 
esta última fase”, esclareceu.

A promessa do prefeito Mar-
quinhos Trad (PSD) de liberar 
a restrição de capacidade de 
comércio e eventos na Capital 
faz com que o ritmo de vaci-
nação contra a COVID-19 seja 
considerado exemplar. Desde 
janeiro, com o início da imuni-
zação, as regras impostas em 

Rafaela Alves 

Dos 79 municípios de Mato 
Grosso do Sul, conforme o 
“vacinomêtro MS”, apenas 
cinco não atingiram a meta 
de 90% de eficiência vacinal. 
As cidades com menor índice 
de aplicação são: Bandei-
rantes (82,5%), Dourados 
(87,7%), Eldorado (88,7%), 
Rio Brilhante (87,6%) e Pa-
ranaíba (87%).

O índice flutua bastante, 
tendo em vista que os municí-
pios recebem com frequência 
doses de vacinas. Inclusive, 
este é um dos argumentos que 
o secretário adjunto de Saúde 
e coordenador da imunização 
de Dourados, Edvan Marcelo 
Marques, usou. 

Entretanto, garantiu que, 
além de aumentar os postos 
de vacinação e ampliar os ho-
rários de atendimento, neste 
fim de semana ocorrerá o 
“Virada da Vacina”. 

“Então neste fim de se-
mana, das 7h de sábado (18) 
até as 7h de domingo (19) 
possibilitaremos a vacinação. 
Infelizmente essa redução 
pela procura da vacina não é 
específico de Dourados, mas 

em todos os municípios”, ex-
plicou Edvan, que assegurou 
também que o município tem 
feito, por meio dos agentes 
e profissionais de saúde, a 
busca ativa pelas pessoas que 
ainda não tomaram a vacina 
ou não retornaram para imu-
nização da dose de reforço. 

O secretário de Saúde de 
Bandeirantes, Jair Pereira 
Alves, município com menor 
índice de eficiência, alegou que 
a população com idades entre 
20 e 40 anos é a mais resistente 
quanto à imunização e que, 
para melhorar o índice, tem ido 
até a casa dos moradores para 
poder aplicar a dose. 

“Como a população não 
está indo até os pontos de 
imunização, estamos indo até 
as residência, principalmente 
para aplicação da segunda 
dose, que é a que estamos 
tendo mais dificuldade aqui na 
cidade em aplicar”, declarou

A busca ativa tem sido, in-
clusive, a tecla que o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo 
Resende, vem batendo em 
cima para que o Estado possa 
continuar avançando na imu-
nização contra a COVID-19. 

“Estamos cobrando os 

municípios para que façam 
busca ativa, tanto pelos que 
ainda não tomaram a vacina, 
quanto aos que não voltaram 
para completar o esquema 
vacinal com a dose de re-
forço”, afirmou. 

Segundo o presidente do 
Cosems-MS (Conselho de 
Secretários Municipais de 
Saúde de Mato Grosso do 
Sul), as equipes estão traba-
lhando diuturnamente mas 
ainda esbarram na falta de 
procura. 

“Desde o início os muni-
cípios fazem a busca ativa. 
Cada  município está bus-
cando maneiras de incentivar 
mais o comparecimento. De 
acordo com a Opas e o minis-
tério, no Estado a faixa etária 
em que houve menor adesão 
foi de 18 a 49 anos”, afirmou.

Michelly Perez 

O Hospital Regional de 
Mato Grosso do Sul, que se 
tornou referência para o tra-
tamento de pacientes com a 
COVID-19, depois de 521 dias, 
atingiu ontem (16) a marca 
do primeiro dia sem nenhum 
óbito em decorrência de com-
plicações pela doença. No 
total, o Hospital Regional de 
MS chegou a ter 125 leitos 
críticos, com bombas de in-
fusão, monitor e ventiladores 
mecânicos, e agora possui 93 
leitos, sendo que 24 deles estão 
em fase de desabilitação.

Segundo o diretor-pre-
sidente do HRMS, Dr. Livio 
Viana de Oliveira Leite,  o fato 
de o Hospital Regional passar 
mais de 24 horas sem registrar 
morte “é para ser comemorado 
e exaltar toda a equipe de 
saúde do Hospital Regional”.
Além de zero morte, não houve, 
também, registros de novos 
casos na data de ontem.

Em contrapartida, o secre-
tário de Estado de Saúde, Ge-
raldo Resende, destacou que 
os avanços que estão sendo 
consolidados em Mato Grosso 
do Sul foram provocados pela 

Mariana Ostemberg 

A SES (Secretaria de Es-
tado de Saúde) informou 
ontem (16) que a vaci-
nação contra a COVID-19 
de adolescentes entre 12 
e 17 anos, com ou sem co-
morbidades, está mantida 
em Mato Grosso do Sul. 
O anúncio foi feito após 
a recomendação do Minis-
tério da Saúde, publicada 
na quarta-feira (15), para 
suspender a imunização 
desse público, restringindo 
a aplicação do imunobioló-
gico a grupos específicos. 

A pasta ainda ressaltou 
que o Conass (Conselho 
Nacional de Secretários 
de Saúde) adotou medidas 
junto à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) solicitando infor-
mações a respeito dessa 
recomendação da Secre-
taria Extraordinária de 
Enfrentamento à COVID-19 
para paralisar a vacinação 
de adolescentes sem co-
morbidades. 

Segundo o secretário de 
Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, Mato Grosso do Sul, 
não pode “de forma nenhuma, 
paralisar esse processo”. 

O titular da SES tranqui-
lizou a população. “Estamos 
tendo uma grande adesão 
dos adolescentes para 
serem vacinados. Tranqui-
lizo aqui a todas as famílias. 
Não há nenhum efeito ad-
verso grave no Estado para 
que a gente suspenda esse 
processo”, reforçou. 

Alerta do Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde 

publicou uma nota afir-
mando que revisou a reco-
mendação de imunização 
de adolescentes de 12 a 
17 anos e restringiu a va-
cinação somente aos que 
apresentem deficiência 
permanente, comorbidades 
ou privados de liberdade, 
apesar da autorização da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária de aplicar 
o imunizante da Pfizer 
nesse público. 

Prefeito Marquinhos 
Trad afirmou que 

não será permitida 
superlotação nos 

locais

Valentin Manieri Valentin Manieri

2020 com a pandemia foram 
caindo uma a uma, com certas 
polêmicas até.

As primeiras flexibilizações 
vieram em 5 de abril, com a 
ampliação do toque de recolher 
para a 0h, inclusão de alguns 
serviços na lista de essenciais, 
liberando atacadistas, varejo, 
academias de ginástica, bares 
e restaurantes, e escolas.

Em junho, veio a polêmica 
entre o poder municipal e o 
estadual, quando a gestão Rei-
naldo Azambuja (PSDB) tentou 
reclassificar a Capital com ban-
deira cinza na escala do Pros-
seguir, que mede o avanço do 
coronavírus nas cidades. Trad 
bateu o pé, e manteve a cidade 
na marcação vermelha, ou seja, 
com menos restrições.

Ao mesmo tempo que a va-
cinação seguia em ritmo ex-
cepcional e o grau de contágio 
da COVID-19 diminuia, a pre-
feitura anunciou, enfim, em 
agosto o fim do toque de reco-
lher. Nos últimos dias, a gestão 
municipal deu os passos para a 
retomada total da normalidade, 
com a volta do passe livre no 
transporte coletivo e a volta das 
aulas presenciais.

Com a liberação de público, 
também ganham mais força 
discussões sobre a exigência 
de vacinação para acesso a lu-
gares e serviços. Para Marqui-

nhos, a questão já está fechada 
e não terá interferência do 
Poder Público. “A iniciativa pri-
vada vai regular o que achar 
interessante para receber sua 
clientela, sem interferência do 
Executivo”, finalizou.

José Mauro Filho, secretário 
municipal de Saúde, afirma que 
os parâmetros para medir a 
pandemia mudaram de acordo 
com a nova realidade encon-
trada. Enquanto antes se tinha 
como principal medidor a ocu-
pação de leitos, agora observa-
-se a quantidade de casos con-
firmados, internações e mortes. 

“Todo mundo consegue ob-
servar que houve diminuição 
considerável, inclusive, após 
a extinção do toque de reco-
lher. Isso nos mostra que os 
decretos ficaram desatuali-
zados”, argumentou. 

Diferentes opiniões
A decisão da prefeitura 

dividiu opiniões e levantou 
diferentes debates sobre o as-
sunto. Para o setor da saúde, a 
mudança ainda exige cautela, 
já para comerciantes, o fim da 
regra de lotação foi visto como 
um aliado a mais na retomada 
dos trabalhos. 

Infectologista, a médica Ma-
riana Croda reconhece que 
a Capital passa por cenário 
favorável ao que já enfrentou 

meses atrás. Realidade que, 
segundo ela, foi alcançada 
pela boa cobertura vacinal 
dos moradores. “Ainda existe 
um número de casos relevante, 
porém, a quantidade de óbitos 
e internações é baixa e o 
número de leitos disponíveis 
mostra que é positivo”, afirma. 

No entanto, a especialista 
alerta para os riscos possíveis 
com a variante delta, que teve 
três confirmações em Mato 
Grosso do Sul, duas delas em 
Campo Grande. 

“Por isso eu esperaria mais 
um pouco e agiria com mais 
parcimônia sobre o fim dessa 
restrição de capacidade. Colo-
caria o foco em avançar na se-
gunda dose e principalmente 
na terceira”,  pontua.

Na avaliação da infectolo-
gista, se os cuidados forem dei-
xados de lado, a Capital pode 
seguir o exemplo de São Paulo 
e Rio de Janeiro, por exemplo, 
que já têm predominância da 
variante delta nos casos con-
firmados da COVID-19.  

Apesar de mais de 69% dos 
moradores de Campo Grande 
já terem recebido a primeira 
dose e outros 54% terem com-
pletado o ciclo vacinal, ba-
lanço da Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde Pública) 
revela que aproximadamente 
48 mil campo-grandenses com 

18 anos ou mais se recusaram 
a tomar a vacina contra o novo 
coronavírus, um total de 8% 
dos 610 mil moradores adultos 
contabilizados pelo município. 
Além disso, outras 200 mil pes-
soas ainda precisam tomar a 
segunda dose da vacina.

“A vacinação avançada 
faz com que a gente fique 
em uma zona de conforto. O 
processo está avançado, mas 
acho que o mais prudente 
e seguro seria fazer isso 
de uma forma gradativa”, 
aponta a infectologista Pris-
cilla Alexandrino. 

Juliano Wertheimer, presi-
dente da Abrasel (Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes), disse que o novo 
decreto irá ao encontro do que 
já acontece em outras cidades 
onde a vacinação está em ní-
veis elevados. “Assim como a 
prefeitura agiu para restringir 
quando a doença se agravou, 
agora, está retirando as res-
trições diante da redução dos 
números”, comentou.

Segundo ele, comerciantes 
terão ainda mais fôlego para 
atingir novamente o fatura-
mento de antes da pandemia. 

“Estamos em um período 
mais aquecido para o setor, 
com previsão de festas e 
confraternizações. A medida 
chega em boa hora”, completa.

rapidez na imunização. 
“Estamos colhendo os 

frutos do grande índices de 
vacinados. Parabenizamos o 
esforço de todos os envolvidos. 
O Hospital Regional tem exer-
cido papel fundamental no en-
frentamento nessa pandemia”, 
disse o secretário.

Nos meses de pico da doença, 
o Dr. Livio Viana relembra que 
o HRMS teve de ser remode-
lado para atender a demanda. 
Setores como a nefrologia e a 
endoscopia, que têm tubula-
ções de oxigênio, passaram a 
ser ilhas COVID. No auge da 
pandemia o HR chegou a ter pa-
cientes entubados em pontos de 
cuidados, elevando a taxa para 
112%. Hoje a unidade passa 

por uma reestruturação para 
retomar as atividades, de forma 
gradativa, nos ambulatórios e 
nas cirurgias eletivas.

“Devemos enaltecer toda 
a equipe do HRMS, sem dis-
tinção, desde a portaria até os 
cirurgiões, que não mediram 
esforços para que o Hospital 
Regional atendesse a todos de 
forma ímpar. Não há hospital 
igual ao nosso. Fomos refe-
rência nos protocolos médicos 
e medicamentosos e o hospital 
público com menor índice de 
óbitos no Brasil. O Hospital 
Regional abraçou a população 
e soube lidar com as intempé-
ries e manter a estabilidade 
diante da pandemia”, enaltece 
Livio Viana. (Com assessoria)

Municípios com menor 
eficiência na vacinação

Município Doses recebidas Doses aplicadas

Bandeirantes 
Dourados 
Eldorado 
Paranaíba 
Rio Brilhante 

10.497
310.919

15.277
64.776
46.214

8.669
272.671

13.563
56.412
40.493

Fonte: Vacinômetro 

Saúde

SES afirma 
que vai manter 
imunização de 
adolescentes
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Reviva

Em níveis críticos, Hemosul do Estado faz apelo para novas doações 

Ceará repassa 217 bolsas de 
sangue para reforçar estoque

Obras de requalificação no entorno da antiga 
rodoviária impulsionam a procura por aluguéis 

Nilson Figueiredo

Mariana Ostemberg 

O programa MS Alfabetiza 
– Todos pela Alfabetização 
da Criança, que cria o prêmio 
Escola Destaque, foi apro-
vado em primeira discussão 
na Assembleia Legislativa, 
ontem (16), por unanimidade. 
O projeto de lei prevê premiar 
as unidades escolares que se 
destacarem no ensino do alfa-
beto entre as crianças e deve 
custar cerca e R$ 7,3 milhões 
para o governo do Estado. 

Na última terça-feira (14), 
o governador Reinaldo Azam-
buja apresentou a proposta 
para o presidente da As-
sembleia Legislativa, Paulo 
Côrrea, junto com outros dois 
projetos, e pediu urgência 
para a análise. 

Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo sul-mato-grossense re-
latou que foram identificadas 
dificuldades no aprendizado 
das crianças. “Estamos com 
muitos problemas na alfa-
betização que é o início do 
aprendizado das nossas 
crianças e jovens. O MS Al-
fabetiza dá uma condição de 
apoio pedagógico, vamos dar 
materiais de apoio para todas 
as redes municipais, para 
fortalecer o aprendizado dos 
nossos jovens”, assegurou. 

O público-alvo do programa 
são os estudantes da Edu-
cação Infantil e dos 1º e 2º 
anos do Ensino Fundamental, 
buscando a melhoria da alfa-
betização das crianças matri-
culadas na rede pública. Para 
isso, haverá colaboração entre 
o Estado e os municípios. 

Para ajudar na melhoria do 

aprendizado, os profissionais 
da educação devem passar por 
capacitações e as turmas do 2º 
do Ensino Fundamental vão 
ter avaliações anuais reali-
zadas pela SED (Secretaria de 
Estado de Educação). A partir 
dos resultados dessa prova, 
será concedido o prêmio em 
dinheiro Escola Destaque, 
destinado às 30 unidades que 
obtiverem os melhores índices 
de alfabetização. 

A partir da avaliação 
também será possível avaliar 
as 30 escolas com menores 
índices de aprendizagem que 
serão denominadas como 
“escolas apoiadas”. O projeto 
prevê destinar uma contri-
buição financeira para ações 
de melhoria na alfabetização 
dos estudantes desses locais. 

Além disso, as escolas 
premiadas vão ter de de-
senvolver, durante um ano, 
ações de cooperação técnico-
-pedagógica com uma das 
unidades que não apresen-
taram resultados satisfató-
rios, como forma de troca de 
experiências e auxílio. 

Quanto aos recursos desti-
nados ao programa, ao menos 
R$ 2,4 milhões devem ser 
para as escolas que tiverem 
os melhores índices de al-
fabetização e R$ 1,2 milhão 
para as que apresentarem 
os piores resultados. Além 
disso, o projeto de lei também 
destaca que haverá despesas 
com aquisição de livros di-
dáticos e com as avaliações 
anuais realizadas pela SED. 
No total, o Estado prevê 
gastar R$ 7.239.976 para a 
realização do programa.

Nos últimos meses, a popu-
lação campo-grandense tem 
relatado dificuldades ao soli-
citar corridas por aplicativos 
na Capital. Em contrapartida, 
os motoristas reclamam da 
alta do preço da gasolina e 
das taxas aplicadas pelas em-
presas, que tornam algumas 
corridas inviáveis. 

Para discutir a crise do 
setor em Mato Grosso do 
Sul, o governador Reinaldo 
Azambuja se reuniu com re-
presentantes do movimento 
de motoristas de aplicativos 
nessa quinta-feira (16), junto 
com o prefeito de Campo 
Grande, Marquinhos Trad.

Três pontos pautaram a 
reunião: incentivo estadual 
para a conversão de veículos 
convencionais em GNV (gás 
natural veicular), redução de 
taxas do Detran (Departa-
mento Estadual de Trânsito) 
e isenção de IPVA (Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores) de carros 
cadastrados em aplicativos.

O governador Reinaldo 
Azambuja disse que vai as-
sumir compromisso de criar 
uma política de apoio. 

“Montamos um grupo de 
trabalho que rapidamente vai 
criar uma política estadual 
em apoio a todo esse seg-
mento”, garantiu. 

Ainda, o prefeito Marqui-
nhos Trad destacou a busca 
de alternativas para atender 
os profissionais, baseada em 
“uma gestão que olha para as 
pessoas, para os motoristas e 
para os consumidores”. 

Formada em Adminis-
tração, Maria Fernanda uti-
liza o serviço por aplicativo 
para ir ao trabalho todos os 
dias. Residente do Centro, a 
administradora relata que 
começou a sentir dificuldades 
nos últimos três meses.

“Eu acho que começou a 
piorar, faz uns três meses. 
Foi este ano que eu comecei 
a notar mais. Por morar 
no centro e nunca tive di-
ficuldade, mas agora está 
quase inviável pegar Uber”, 
comenta. 

Jean Carlos da Silva tra-
balha como motorista da 
Uber há um ano e meio e 
conta que não está compen-
sando fazer corridas sem 
estar no dinâmico. 

“Quando eu comecei era 
diferente, muita corrida e 
gasolina mais barata, pneu 
mais barato, manutenção 
era mais barata”, relata 
Jean Carlos. 

De acordo com o presi-
dente do sindicato da cate-
goria, Paulo Pinheiro, a cate-
goria espera por melhorias.

HEMOSUL COORDENADOR
Av. Fernando Corrêa da Costa, 
1304, Centro - Campo Grande/
MS
Fones: (67) 3312-1500 / 3312-
1517 - Agendamentos: (67) 
3312-1516 / 3312-1529 e  
(67) 99298-6316 WhatsApp
Segunda a sexta: 7h às 17h
Sábado: 7h às 12h
*1º e 3º sábado de cada mês o 
atendimento é das 7h às 17h

HEMOSUL SANTA CASA
Rua Rui Barbosa, 3633, Centro - 
Campo Grande/MS
Fones: (67) 3322-4135 / (67) 
99273-7356 WhatsApp
Segunda A sexta: 7h às 11h

HEMOSUL DOURADOS
Rua Waldomiro de Souza, 295, 
Vila Industrial
Fones: (67) 3424-4192 /  
(67) 99239-9421 WhatsAapp
Segundas, quartas e sextas:  
7h às 12:30h
Terças e quintas: 7h às 12h e  
das 13h às 17h

Último sábado do mês: 7h às 12h

HEMOSUL TRÊS LAGOAS
Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, 
Colinos
Fone: (67) 3522-7959
Segunda a sábado: 7h às 12h

HEMOSUL PONTA PORÃ
Rua Sete de Setembro, 1896 - 
Santa Isabel
Fone: (67) 3431-6134
Segunda a sexta: 7h às 12h

HEMOSUL PARANAÍBA
Rua Selma Martins de Oliveira, 
335, Ipê Branco I
Fone: (67) 3503-1026
Segunda a sexta: 7h às 11h

HEMOSUL COXIM
Rua Gaspar Reis Coelho, 361, 
Bloco B - Bairro Flávio Garcia
Fone: (67) 3291-2906
Atendimento quinzenal com 
agendamento prévio
Segunda: 7h às 11h e das  
13h às 17h
Terça: 7h às 11h

Confira onde doar sangue

Pandemia impactou 
diretamente no número 
de doações mensais no 
Hemosul do Estado

Valentin Manieri
Rafael Ribeiro

Mato Grosso do Sul vai re-
ceber 217 bolsas de sangue 
do Ceará para completar a 
sua baixa reserva nos esto-
ques atuais dos hemocentros. 
Não foi revelada a data de 
chegada do material para o 
centro local.

Segundo Mayra Fran-
ceschi, relações públicas do 
Hemosul, serão 143 bolsas 
de sangue A positivo, 22 de 
A negativo, 50 de B positivo e 
duas de B negativo.

O repasse cearense foi 
possível por intermédio da 
Coordenadoria de Sangue e 
Hemoderivados do Ministério 
da Saúde, administradora de 
uma espécie de banco nacional 
em que os estados relatam 
seus estoques e esse tipo de 
transferência é acertada.

“Nós já ajudamos outros es-
tados, enviamos várias vezes 
para São Paulo, por exemplo. 
Agora é o Ceará que está nos 
enviando”, disse Mayra.

O nível dos bancos de 
sangue das 27 unidades das 
Federação brasileira é repas-
sado diariamente para a Coor-
denação Nacional de Sangue e 
Hemoderivados, no Ministério 
da Saúde, em Brasília (DF). A 
partir daí, é definido “quem 
pode ajudar quem”.

Apesar do repasse cea-
rense, os estoques de sangue 
do tipo O ainda seguem baixos, 
por isso o Hemosul faz um 
apelo para que as doações 
continuem. Neste sábado (18), 
por exemplo, o Hemosul fun-
cionará o dia todo para atrair 
os doadores. O ideal é que haja 
uma média de 200 doadores 
diários para manter os bancos.

“Esse nível de sangue muda 
constantemente nos estados, 
em cinco dias muda bastante 
coisa. Apesar desse repasse 
do Ceará, ainda vamos pre-
cisar de um bom nível de 
doações locais, já que não vão 
vir bolsas com tipagem O- nem 

O+”, completou Mayra.
Segundo ela, neste período 

do ano é comum a queda no 
número de doadores de sangue 
por conta do tempo seco e das 
consequentes doenças respi-
ratórias. Mas mesmo assim 
houve grande procura no pe-
ríodo da tarde após a divul-
gação do repasse cearense.

“Para receber sangue de 
outro estado é sinal de que 
estão precisando. E sempre 
eu faço questão de vir”, disse 
a auxiliar de cozinha Marlene 
Mendes, 57 anos. 

Para ser doador de sangue 
é preciso portar documento 
oficial com foto, estar em boas 
condições de saúde, não estar 
gripado, com doenças respira-
tórias ou com infecções, além 
de estar descansado, bem ali-
mentado e hidratado.

O peso mínimo exigido da 
pessoa é de 55 quilos. Os doa-
dores que já foram vacinados 
têm de esperar o prazo, que é 
de 48h para quem tomou a Co-
ronaVac e sete dias para quem 
foi vacinado com a Pfizer, As-
traZeneca ou Janssen.

novo público. Vamos ter movi-
mento novamente e direcionar o 
atendimento ao cidadão, além de 
atrair outras organizações. Não 
é só o prédio que vai ganhar com 
isso, é a região toda!”, comenta. 

Natural do interior de São 
Paulo e apaixonada por Campo 
Grande, Benedita Cícera tra-
balha na região da antiga rodo-
viária há mais de 40 anos. Hoje, 
é dona de um pequeno salão de 
beleza que abriu há três anos. 
Apesar de muita coisa ter mu-
dado, dona Cícera sonha com a 
reforma do prédio e torce para 
que tudo aconteça depressa.

“Nosso prédio logo estará 
lindo! É o meu sonho, por isso 
eu estou aqui. Tudo isso vai 
acontecer em breve. Eu cheguei 
quase na inauguração da rodo-
viária, aqui era maravilhoso! 
Vim passear e me apaixonei, 
ai fui ficando. Criei meus filhos 
aqui. Tinha de tudo, cinema, 
mercado, shopping, banco, 
foi onde abri minha primeira 
conta”, comenta.

É com tristeza que Bene-
dita relembra da desativação 
da rodoviária. “Eu não espe-
rava acontecer isso com o 
nosso prédio, mas continuei 
trabalhando, e estou aqui até 
hoje”, relata.

Programa para melhorar 
alfabetização nas escolas de 
MS é aprovado na Assembleia

Mato Grosso do Sul estuda 
minimizar impactos econômicos 
para motoristas de aplicativo

Trabalhos de 
revitalização de parte 
do prédio devem 
começar em 2022

Isabela Assoni

Após um mês do início das 
obras, moradores e empresá-
rios da região da antiga rodo-
viária já começam a notar as 
transformações ocorridas com 
as obras de revitalização do 
entorno do local. A administra-
dora do prédio, Rosane Nely, 
afirmou que desde o dia 19 do 
mês passado, quando os tra-
balhos de revitalização foram 
anunciados, a procura por lo-
cação das salas comerciais já 
aumentou, o que renovou as 
esperanças no espaço que es-
tava abandonado desde 2011.  

De acordo com a coordena-
dora de Gestão e Projetos Es-
tratégicos, Catiana Sabadin, 
o andamento das obras está 
ocorrendo dentro do esperado. 
Até o momento, foram feitas as 
calçadas do entorno. Na Rua 
Joaquim Nabuco, foram finali-
zados 80% do calçamento e as 
demais estão em andamento. 

As obras fazem parte da se-
gunda etapa do Reviva Campo 
Grande, em que serão insta-
ladas lâmpadas de LED, re-
formadas calçadas com aces-
sibilidade, paisagismo e área 
de descanso, reordenamento 
viário, instalações elétricas e 

hidráulicas, elevadores e uma 
nova fachada. 

“Com a conclusão das obras, 
espera-se um aumento da qua-
lidade nos deslocamentos a 
pé, melhoria do conforto am-
biental e da segurança. Espe-
ramos também que a revitali-
zação promova um dinamismo 
econômico maior na região, 
atraindo novos negócios, o que 
já está acontecendo.” 

Em seu quarto mandato, 
Rosane Nely é administradora 
do prédio e presidente da As-
sociação de Moradores do 
Bairro Amambaí há seis anos. 
Segundo ela, foram dez anos 
de muita luta para que o pro-

gresso na região acontecesse.
“Durante todos esses dez 

anos foi um processo muito 
longo. Passaram quatro pre-
feitos, várias manifestações 
e um abaixo-assinado com 
10 mil assinaturas para che-
garmos nessa vitória que a 
gente chegou hoje. O o resumo 
total é de muitas vitórias e de 
um grande progresso nesta 
região”, comenta Rosane Nely. 

Para ela, a revitalização que 
está acontecendo no entorno é 
fundamental para o processo 
que vai ocorrer depois, com a re-
forma das áreas públicas. “Nós 
proprietários vamos precisar 
adequar a área para atender o 
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ExportaçõesItália

Habitação

Pecuária

Associação de MS informa que 80% das atividades 
de exportação das indústrias estão paralisadas

Brasil embarca produtos para 
a China mesmo na suspensão

Ministra Tereza participa da reunião do G20

Caixa anuncia redução de taxas do crédito imobiliário

Com exportações de carne 
suspensas, frigoríficos 
disputam comércio interno

Fiscalização em unidades 
da Capital orienta sobre 

cuidados sanitários

Ministra Tereza 
Cristina representa 
o Brasil em reunião 
de ministros da 
Agricultura do G20

Divulgação Mapa

Valentin Manieri
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Felipe Ribeiro

A indústria pecuária domés-
tica tem sofrido alguns impactos 
na produção de carne bovina 
em virtude da suspensão tem-
porária das exportações para a 
China. Segundo representantes 
do setor, os frigoríficos que en-
viam seus produtos para outros 
países também entraram na dis-
puta do mercado interno, pois 
suas demandas para o exterior 
estão comprometidas.

As unidades de abate que 
atendem o consumo brasileiro 
acabam concorrendo com 
essas empresas, que tentam 
compensar suas perdas com 
a interrupção das exportações 
por meio de maior atuação no 
mercado nacional. 

Segundo o presidente da As-
socarnes (Associação de Mata-
douros, Frigoríficos e Distribui-
dores de Carnes de Mato Grosso 
do Sul), Sérgio Capucci, “os 
frigoríficos do mercado interno 
estão sofrendo mesmo não ex-
portando para a China, porque 
as marcas que já atendem os 
chineses estão jogando nesse 
mercado. Estão disputando 
juntas. E agora, eles viraram 
um pouco da mercadoria deles 
para o consumo nacional. E 
isso afeta os frigoríficos que já 
trabalham por aqui”.

A ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Te-
reza Cristina, está em Florença, 
na Itália, para participar da Reu-
nião de Ministros da Agricultura 
do G20. Com foco na sustentabi-
lidade dos sistemas agrícolas e 
alimentares, o evento reunirá os 
ministros da Agricultura do G20, 
países convidados e líderes das 
principais organizações inter-
nacionais envolvidas no setor 
agrícola.  “Vou defender a agri-
cultura brasileira, a agricultura 
sustentável e movida a ciência”, 
disse a ministra, ao embarcar 
para a Itália. 

Na manhã de ontem (16), 
Tereza Cristina se encontrou 
com o secretário de Agricul-
tura dos Estados Unidos, Tom 
Vilsack. Na reunião bilateral, 
eles trataram de temas ligados 
à agricultura sustentável, além 
de ações conjuntas de defesa 
sanitária para barrar o avanço 
da peste suína africana nas 

Folhapress

A Caixa Econômica Federal 
anunciou ontem a (16) redução 
na taxa de juros de crédito 
imobiliário. Segundo o banco, a 
modalidade atualizada de linha 
de crédito contará com taxas a 
partir de 2,95% ao ano, mais a 
remuneração da poupança, o 
que representa uma queda de 
0,4 ponto percentual.

O anúncio feito por Pedro 
Guimarães, presidente da 
Caixa, vai na contramão do 
recente aumento da Selic – hoje 
em 5,25%. Mas, de acordo com 

ele, a elevação na taxa básica 
de juros é o que permitirá ao 
banco promover o corte no 
crédito imobiliário.

“Isso aqui foi uma primeira 
calibrada. Por que faz todo o sen-
tido matemático? Exatamente 
porque o nosso spread bancário 
aumentou. Quanto maior a taxa 
de juros Selic, sem mexer nada 
no resto, maior é o ganho de todo 
o banco, em especial o que tem 
captação barata”, afirmou.

Spread é a diferença entre 
os juros pagos pelos bancos ao 
captar dinheiro no mercado e 
a taxa efetivamente cobrada 

quando esse mesmo dinheiro é 
emprestado aos clientes.

“O que a gente sentiu? 
Tinha espaço para reduzir as 
taxas de juros neste segmento 
ligado à poupança. A gente 
fez essa primeira redução e 
o que a gente quer? Entender 
mais de vocês, fazer análises. 
Mas na nossa opinião existe 
espaço para várias outras dis-
cussões”, complementou.

A Caixa informou que as con-
tratações com as novas taxas de 
juro se iniciam em 18 de outubro.

Diante da persistência da 
alta dos preços e das consecu-

tivas revisões nas expectativas 
do mercado para a inflação, 
o Copom (Comitê de Política 
Monetária) do Banco Central 
elevou, na última reunião de 4 
de agosto, a taxa básica de juros 
(Selic) em 1 ponto percentual, a 
5,25% ao ano.

No comunicado, o BC in-
dicou que fará nova elevação na 
mesma magnitude na reunião 
da próxima semana, 21 e 22 de 
setembro, para 6,25%.

Inicialmente, estava prevista 
a participação do Jair Bolsonaro 
(sem partido) na cerimônia, mas 
foi cancelada. O presidente teve 

Nesta semana, foi realizada 
em Campo Grande mais uma 
inspeção do SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal). A equipe 
visitou frigoríficos da cidade 
para orientá-los sobre a im-
portância da continuidade da 
manutenção sanitária das uni-
dades para a permanência ou 
aquisição do selo SIM/CG.

O trabalho é uma ação da 
Sidagro (Secretaria Municipal 
de Inovação, Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio) e 
tem como objetivo auxiliar no 
processo de melhoria da pro-
dução, comercialização e divul-
gação dos produtos de origem 
animal produzidos na Capital.

No município, 34 empresas 
já obtiveram o certificado da 
prefeitura e estão atestadas 
para o comércio dos seus pro-

dutos em mercados da cidade. 
A iniciativa também auxilia no 
combate ao abate clandestino 
para que os alimentos pro-
duzidos por empresas nessa 
situação passem a ser comer-
cializados com qualidade e 
segurança.

“Identificamos que alguns 
frigoríficos tinham o certificado 
e usavam o selo em cores di-
vergentes da legislação. Outro 
ponto é que estamos em busca 
da adesão ao SISBI para que os 
estabelecimentos registrados 
no SIM/CG possam comercia-
lizar seus produtos em todo o 
território nacional”, informou 
João Duarte, superintendente 
do Agronegócio da Sidagro (Se-
cretaria Municipal de Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio). (FR)

Indústrias de carnes  
de Campo Grande terão 
programa para melhoria 

da produção

Apesar de as empresas ex-
portadoras de carne bovina 
utilizarem da oportunidade 
doméstica para não ter pre-
juízos, produtos que estavam 

programados para a venda 
internacional permanecem 
parados no Brasil. De acordo 
com a Assocarnes, cerca de 
80% das atividades voltadas 

à venda para outros países 
estão suspensas no país.

“A escala do abate de animais 
está prejudicada. Por exemplo, 
o animal que vai para a China é 
específico, tem características 
diferentes. E agora, alguns estão 
no campo ainda. Para esses ani-
mais sim, há uma expectativa 
pela retomada das exportações 
para o país asiático”, detalhou o 
presidente da associação.

Suspensão das exportações
As negociações de em-

barque da mercadoria bo-
vina brasileira com destino 
à China estão interrompidas 
desde o dia 4 de setembro. A 
medida foi tomada por causa 
da constatação de dois casos 
de “vaca louca” no Brasil e 
está prevista no acordo sani-
tário entre os dois países.

Na confirmação das ocor-

rências, o Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecurária e Abas-
tecimento) afastou qualquer 
risco à saúde pública, pois, se-
gundo a pasta federal, os casos 
encontrados em Mato Grosso 
e em Minas Gerais são con-
siderados atípicos. Essa clas-
sificação anula os eventuais 
impactos que poderiam ocorrer 
no comércio de animais, em 
seus produtos e subprodutos.

O Brasil embarcou carne bo-
vina à China após o anúncio de 
embargo ao produto brasileiro 
pelo país asiático, no início do 
mês, o que tem gerado incer-
tezas e preocupações se as 
cargas poderão entrar em terri-
tório chinês, conforme analistas 
e fontes ouvidas pela Reuters.

No momento, a possibili-
dades de redirecionamento 
de lotes a outros mercados, 
preços e custos logísticos 
estão na mesa de negociação 
entre compradores chineses 
e exportadores, uma vez que 
os primeiros consideram que 
deveria ser respeitada a data 
da suspensão, ao passo que 
a indústria adotou o dia da 
certificação do produto como 
parâmetro para embarque.

O Ministério da Agricul-
tura brasileiro confirmou, no 
dia 4 de setembro, a ocor-
rência de dois casos atípicos 

da doença EEB (encefalo-
patia espongiforme bovina), 
conhecida como “vaca louca”, 
estabelecendo uma sus-
pensão temporária de expor-
tações de carne bovina. Mas 
o fato é que carne certificada 
antes da data foi embarcada 
à China na última semana.

O setor também suspendeu 
abates do chamado “boi China”, 
seguindo o protocolo sanitário, 
mas a carne que já estava no 
porto preparada para seguir ao 
mercado chinês – e certificada 
pelo SIF (Serviço de Inspeção 
Federal) – continuou sendo ex-
portada. As atividades de frigo-
ríficos para outros destinos li-
berados seguem normalmente.

A diretora da consultoria 
Agrifatto, Lygia Pimentel, disse 
que há relatos de exportadores 
que enviaram lotes da proteína 
ao mercado chinês até o dia 9. 
(Com informações da Reuters)

Américas. “Brasil e EUA tra-
balharão juntos para produzir 
mais alimentos, respeitando 
o meio ambiente. Com tecno-
logia, levaremos a agricultura 
de baixo carbono a todos os pro-
dutores, inclusive os familiares”, 
declarou a ministra brasileira. 

Também ontem (16), a mi-
nistra participou do Open Fórum 
em Agricultura Sustentável, que 

reune representantes de países 
membros e não membros, orga-
nizações internacionais, setor 
privado e sociedade civil para 
compartilhar ideias que visem 
atingir o desenvolvimento sus-
tentável nos aspectos econô-
mico, social e ambiental. 

Hoje (17), a ministra participa 
de sessão com o tema “Pesquisa 
como força motriz da sustenta-

bilidade”. Já no sábado, ela 
irá debater com seus pares a 
Contribuição do G20 para a 
próxima Cúpula dos Sistemas 
Alimentares (Food Systems 
Summit) e para a Conferência 
das Nações Unidas sobre Mu-
danças Climáticas (COP 26). 
Também estão previstas reu-
niões bilaterais para debater 
temas de interesse da agricul-
tura brasileira. 

Os membros do G20 são: 
África do Sul, Alemanha, 
Arábia Saudita, Argentina, 
Austrália, Brasil, Canadá, 
China, Coreia do Sul, Es-
tados Unidos, França, Índia, 
Indonésia, Itália, Japão, Mé-
xico, Reino Unido, Rússia, 
Turquia e a União Europeia. 
A Espanha é convidada per-
manente. Os membros do 
G20 respondem por mais de 
80% do PIB mundial, 75% 
do comércio global e 60% da 
população do planeta.

Moradias poderão 
ser financiadas com 
juros mais baixos a 
partir de outubro

reunião para discutir entraves 
do Auxílio Brasil com auxiliares.

Ao anunciar a redução das 
taxas do crédito imobiliário, 
Guimarães busca emplacar 
uma pauta positiva para o go-
verno no momento em que Bol-

sonaro sofre com baixa popula-
ridade e com dificuldades para 
tirar o Auxílio Brasil do papel. 
O Auxílio Brasil foi desenhado 
para ser um programa social 
turbinado lançado às vésperas 
de um ano eleitoral.
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INSS-governo

Plano quer 
promover corte 
gradual de 
incentivos em 
todos os estados

Governo envia projeto para cortar 
R$ 22 bilhões em benefícios fiscais

Aumenta pessimismo 
do brasileiro com 
situação financeira, 
aponta Febraban

Teto do INSS pode subir para R$ 6.973,99 
e salário-mínimo para R$ 1.192 em 2022
Luciana Lazarini e Fábio Munhoz
Folhapress

O Ministério da Economia 
revisou novamente a previsão 
da inflação para 2021. O per-
centual estimado pelo governo 
para o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) neste 
ano subiu de 6,2% para 8,4%. 
A inflação mais alta também 
eleva o valor previsto para o 
salário-mínimo de 2022 e para 
o teto do INSS, que é o valor má-
ximo pago em aposentadorias 
do instituto. Veja os impactos 
da nova inflação prevista no 
Orçamento do ano que vem.

Com a nova previsão do 
INPC de 2021, o salário-mínimo 
poderá subir dos atuais R$ 
1.100 para R$ 1.192,40 no ano 
que vem. Com o mesmo índice 
de reajuste, o teto do INSS 
passaria dos atuais R$ 6.433,57 
para R$ 6.973,99. O INPC acu-
mulado de janeiro a dezembro 
também é aplicado no reajuste 
anual de todas as aposentado-

Bernardo Caram e Marianna Holanda
Folhapress

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) enviou ao 
Congresso um projeto de lei 
para promover um corte de 
benefícios fiscais superior a 
R$ 22 bilhões, informou a Se-
cretaria-Geral da Presidência 
da República ontem (16).

Chamado de Plano de Re-
dução Gradual de Incentivos 
e Benefícios Fiscais, o projeto 
prevê um corte de R$ 15 bi-
lhões em gastos tributários já 
no primeiro ano de vigência. 
O valor ultrapassaria R$ 22 
bilhões em anos posteriores 
por meio da não prorrogação 
de outros benefícios fiscais.

Os gastos tributários do 
governo superam hoje R$ 300 
bilhões ao ano, de acordo com 
a Receita Federal.

“O Plano de Redução Gra-
dual torna o sistema tribu-
tário mais justo e simples ao 
eliminar distorções, reduzir 

benefícios que não atingem 
finalidades relevantes para a 
sociedade e encerrar regimes 
tributários considerados obso-
letos”, diz o governo em nota.

De acordo com o Planalto, 
a medida não promoverá ne-
nhuma alteração em incen-
tivos fiscais relativos à cesta 
básica, ao Simples Nacional, 
à Zona Franca de Manaus e 
às bolsas de estudantes, além 
de não interferir em imuni-
dades tributárias existentes 
hoje. Essas exceções foram 
determinadas pelo Congresso.

Até a última versão deste 
texto, o governo ainda não 

havia detalhado a lista de 
benefícios que seriam alvo 
dos cortes.

O envio da medida estava 
previsto na PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) Emer-
gencial. O texto, aprovado em 
março deste ano, determinou 
que o presidente da República 
encaminhasse ao Congresso, 
em até seis meses, um plano 
agressivo de redução de bene-
fícios tributários.

A única obrigação do go-
verno, porém, era que a pro-
posta fosse elaborada e en-
tregue ao Legislativo. Não há 
determinação de que esses 

Teto de benefício 
pago pelo INSS 
deverá ser ampliado 
no próximo ano

Gastos tributários do 
governo superam hoje 
R$ 300 bilhões ao ano 
segundo a Receita

Arquivo

Arquivo

benefícios sejam de fato cor-
tados. O dispositivo também 
não traz nenhuma sanção caso 
o plano não seja aprovado 
pelos deputados e senadores 
ou as reduções de incentivos 
não se concretizem.

A proposta original apre-
sentada pelo governo em 
2019 definia que, a partir de 
2026, a criação e a renovação 
de incentivos fiscais ficariam 
proibidas caso o total de 
gastos tributários estivesse 
acima de 2% do PIB (Produto 
Interno Bruto).

O texto aprovado pelo Con-
gresso em março alterou essa 

regra. Ele passou a deter-
minar apenas que o presi-
dente enviasse propostas 
que tenham o objetivo de 
reduzir os benefícios tribu-
tários federais em 10% ao 
ano, de modo que o mon-
tante dessa conta não ultra-
passe 2% do PIB no prazo 
de oito anos.

Para efetivar os cortes 
propostos, o governo teria 
de reduzir à metade os in-
centivos existentes hoje, 
que estão pouco acima de 
4% do PIB.

O problema, segundo 
técnicos, é que a PEC 
trouxe exceções que cor-
respondem a aproximada-
mente 2% do PIB. Serão 
poupados, pela determi-
nação Constitucional, o 
Simples Nacional, enti-
dades sem fins lucrativos, 
incentivos a produtores de 
Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste, a Zona Franca de 
Manaus, itens da cesta bá-
sica e bolsas de estudo.

Portanto, para conseguir 
reduzir essa conta ao limite 
de 2% do PIB, o governo 
teria de cortar a outra me-
tade dos benefícios.

Na nota, o governo disse 
ter a expectativa de que o 
projeto seja aprovado ainda 
neste ano, para entrada em 
vigor em 2022.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,264 R$ 5,266               0,573
Turismo R$ 5,297 R$ 5,443              0,6658
Euro R$ 6,202 R$ 6,203               0,2424
Libra Esterlina R$ 7,231 R$ 7,232     -0,2345

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 296,60
IBOVESPA (SP): 113.794,28 −1.268,26 (1,10%)

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 

17/09         0,1159
18/09              0,1590
19/09              0,1590
20/09              0,1590
21/09              0,1590
22/09              0,1590
23/09             0,1590
24/09              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
17/09            0,5000
18/09            0,5000
19/09            0,5000
20/09            0,5000
21/09            0,5000
22/09            0,5000
23/09            0,5000
24/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 26° 40º

São Paulo                  15º           25º

Brasília 17º 32º

Rio de Janeiro 19º  25º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    21°   35°
Dourados      20°    36°
Corumbá                  23°              38°
Maracaju                 20°             37°
Ponta Porã                19°              34°
Três Lagoas               21°   38°
Mundo Novo              21°   37°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 19% máx.: 61%

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

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

Lotofácil (N°2324)
VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 15/09/2021)

SENA          0    0,00
QUINA                     23                          67.950,86
QUADRA                   1.364                                         1.636,85

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 23.500.000,00

0 2  2 9  3 9  4 9  5 2  5 8
(CONCURSO Nº 2409)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5658)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA       85                        7.157,15
TERNO                 6.345                         144,18
DUQUE              148.87                             3,37

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 5.700.000,00

(SORTEIO REALIZADO  15/09/2021)

2 8  3 2  3 4  3 7  6 6

(N°5659)Quina
20  30  39  45  73

1° Sorteio

2° Sorteio
13 17 18 30 36 37

07 08 15 22 32 42

(N°2274)Dupla Sena

 Rateio 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS

(N°507)

Mês da Sorte: Outubro

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

Dia de Sorte

09  15  30  32  40  45  68

(N°1689)Timemania

DESPORTIVA/ESTime do 

Lotofácil
(Concurso nº 2323)(SORTEIO REALIZADO 15/09/2021)

Faixa de premiação

15 acertos    5     1.579.764,69
14 acertos   719              1.465,50
13 acertos 23636             25,00
12 acertos     280405          10,00
11 acertos     1493687         5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

Lucas Bombana
Folhapress

Em meio às incertezas 
quanto ao quadro econômico e 
político do Brasil nos próximos 
meses, a reabertura da eco-
nomia provocada pela vacinação 
não tem sido suficiente para 
animar os brasileiros quanto às 
perspectivas de crescimento da 
economia no curto prazo. Com 
relação à própria situação finan-
ceira, o pessimismo aumentou.

Segundo a terceira edição 
da pesquisa trimestral Radar 
Febraban de evolução da ex-
pectativa econômica dos brasi-
leiros, cerca de dois terços dos 
entrevistados disseram esperar 
por sinais mais consistentes de 
melhoria da economia somente 
a partir do ano que vem, em 
linha com os resultados extra-
ídos em junho. Na outra ponta, 
apenas 9% acreditam em uma 
recuperação firme da atividade 
doméstica ainda em 2021.

O levantamento mostrou 
também que cerca de 55% da 
população diz não esperar que 
a própria situação financeira se 
recupere ainda em 2021.

O resultado representa 
uma ligeira deterioração na 
percepção dos entrevistados 
-em junho, foram 52% os que 
disseram não ver perspectivas 
de melhorias em sua situação. 
Apenas 18% responderam ter 
a expectativa de melhorar a 
situação financeira neste ano, 
queda de cinco pontos percen-
tuais em relação a junho.

A pesquisa foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisas Sociais, 
Políticas e Econômicas (Ipespe) 
com 3.000 pessoas entre os dias 
2 e 7 de setembro. A margem de 
erro é de 1,8 ponto percentual 
para mais ou para menos.

O aumento do desemprego 
e a queda do poder de compra, 
bem como a elevação da in-
flação, do custo de vida e da 
taxa de juros aparecem como 
as principais preocupações no 
radar dos entrevistados.

Para aproximadamente 75% 
deles, tanto os juros como a in-
flação e o custo de vida tendem 
a aumentar no horizonte de 
seis meses à frente. E cerca da 
metade espera por um aumento 
do desemprego e por uma queda 
no poder de compra.

“Mesmo com a expectativa 
de retomada econômica em 
2022, predomina a percepção 
de que alguns dos principais 
aspectos no campo da economia 
irão piorar nos próximos seis 
meses”, aponta o relatório da fe-
deração dos bancos. A pesquisa 
mostra ainda a predileção pelo 
investimento em imóveis: 34% 
dos entrevistados expressaram 
ter a compra de um imóvel como 
alternativa preferencial de inves-
timento, caso a situação finan-
ceira melhore e sobre algo no fim 
do mês. Em junho, 27% haviam 
assinalado tal opção.

rias do INSS. Veja como pode 
ficar seu benefício no ano que 
vem com o reajuste de 8,4%.

O índice final que será apli-
cado nas aposentadorias do 
INSS só será conhecido em 
janeiro de 2022, quando o 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) di-
vulgar o resultado da inflação 
medida no acumulado de ja-
neiro a dezembro deste ano. O 
INPC considera a inflação das 
famílias com rendimento de 
um a cinco salários-mínimos.

O teto do INSS também 
é usado como referência 
para calcular o maior valor 
da contribuição paga por 
trabalhadores ao INSS (o 
chamado teto de contri-
buição). Veja quem pode se 
aposentar pelo teto.

Na projeção anterior, di-
vulgada em agosto, o salário-
-mínimo subiria dos atuais R$ 
1.100 para R$ 1.169. Já o teto 
do INSS passaria dos atuais 
R$ 6.433,57 para R$ 6.832,45.
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Em alta

FeitoAtlético-MG

Tapetão

Caso opinião seja mantida, clube jogará no 
domingo de portões fechados pelo Brasileiro

Ex-Santos, Lucas Veríssimo vive boa fase no 
Benfica e é eleito defensor do mês em Portugal

Atacante Hulk receita humildade para 
ganhar pelo menos dois títulos no Galo 

Tribunal suspende liminar 
que permitia público nos 
jogos do Flamengo

Atacante Hulk 
durante duelo com 
o Fluminense, pela 
Copa do Brasil

Henriquez comemora gol 
diante do São Paulo, na 
Arena Castelão

Pedro Souza/Atlético

Leonardo Moreira/FEC

Carlos Petrocilo
Folhapress

O auditor Felipe Bevila-
cqua, vice-presidente do STJD 
(Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva), suspendeu, em 
caráter liminar, a decisão que 
permitia ao Flamengo rea-
lizar jogos com a presença 
de público no Maracanã. As 
demais equipes da Série A do 
Brasileiro pretendiam pedir o 
adiamento da rodada do fim 
de semana caso a autorização 
fosse mantida.

A decisão foi tomada na 
madrugada de ontem (16), 
horas depois de o time carioca 
vencer o Grêmio, pela Copa 
do Brasil, com 6.446 pessoas 
no estádio (6.277 pagantes). 
Em seu despacho, Bevilacqua 
anula até o próximo dia 28 os 
efeitos de uma liminar con-
cedida pelo próprio STJD ao 
Flamengo na qual permite a 

venda de ingressos no Mara-
canã, desde que com o aval das 
autoridades sanitárias locais. 
Ainda não se sabe se o clube 
irá recorrer.

Já estava agendado para o 
dia 28 de setembro um novo 
conselho técnico na CBF (Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol) no qual os integrantes 
da Série A decidiriam sobre o 
retorno do torcedor ao estádio.

A maioria entende que, por 
isonomia, não deverá haver 
torcedor nos estádios en-
quanto não houver o aval de 
autoridades sanitárias locais 
para todas as sedes do Campe-
onato Brasileiro, em razão da 
pandemia da COVID-19.                                                                      

Com a decisão de Bevila-
cqua, o Flamengo não poderá 
receber o seu torcedor contra 
o Grêmio, no domingo (19), 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Mas deverá contar com os fãs 
diante do Barcelona de Guaya-

quil (EQU) pela Libertadores 
no dia 29.

Bevilacqua acatou o pedido 
de 17 clubes da Série A (so-
mente Atlético-MG, Cuiabá e 
Flamengo não assinaram a 
petição) e da CBF, protocolado 
na quarta-feira (15), para sus-
pender a liminar benéfica ao 
time rubro-negro.

No mês passado, o presi-
dente do órgão, Otávio No-
ronha, entendeu que a decisão 
do veto ao público não caberia 
à CBF, mas ao Poder Público.

Manifesto ficou na ameaça
O Atlético-MG, que também 

conta com uma liminar seme-
lhante à do Flamengo, não 
assinou a petição de quarta. 
“Temos a liminar do STJD e 
a permissão da prefeitura de 
Belo Horizonte, mas vamos 
respeitar a decisão do ar-
bitral [de só jogar com pú-
blico quando as demais sedes 
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Tribunal suspende liminar 
que permitia público nos 

quil (EQU) pela Libertadores 

Bevilacqua acatou o pedido 
de 17 clubes da Série A (so-
mente Atlético-MG, Cuiabá e 
Flamengo não assinaram a 
petição) e da CBF, protocolado 
na quarta-feira (15), para sus-
pender a liminar benéfica ao 

No mês passado, o presi-
dente do órgão, Otávio No-

PG pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas 
GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols 

CLASSIFICAÇÃO

       TIME                 PG   J   V   E  D GP GC SG
  1 Atlético-MG 42 19 13 3 3 29 13 16
  2 Palmeiras 35 19 11 2 6 30 23 7
  3 Flamengo 34 17 11 1 5 35 17 18
  4 Fortaleza 33 20 9 6 5 29 22 7
 5 Bragantino 32 19 8 8 3 30 21 9
  6 Corinthians 29 20 7 8 5 19 17 2
  7 Fluminense 28 20 7 7 6 20 21 -1
  8 Cuiabá  27 20 6 9 5 21 20 1
 9 Internacional 26 19 6 8 5 23 22 1
10 Atlético-GO 26 19 6 8 5 16 18 -2
11 Athletico-PR 24 19 7 3 9 23 23 0
12 Ceará 24 19 5 9 5 19 21 -2
13 Santos 23 20 5 8 7 20 25 -5
14 Juventude 23 20 5 8 7 17 23 -6
15 Bahia 22 20 6 4 10 24 32 -8
16 São Paulo 22 19 5 7 7 16 22 -6
17 América-MG 21 19 5 6 8 17 22 -5
18 Grêmio 19 18 5 4 9 14 18 -4
19 Sport 17 20 3 8 9 8 15 -7
20 Chapecoense 10 20 1 7 12 17 32 -15 

Série A

tiverem condições 
iguais]. Não recorremos 

[para cassar a do Fla-
mengo] porque seria contradi-
tório da nossa parte”, afirmou 
Sérgio Coelho, presidente do 
Atlético-MG.

Com o aval do STJD, o time 
carioca ignorou a decisão do 
conselho técnico, no último 
dia 8, na qual os 19 times 
(incluindo o Cuiabá) votaram 
pela manutenção do veto ao 
torcedor nos estádios.

A atitude isolada dos fla-
menguistas desencadeou em 
uma crise entre os principais 
clubes do país e a própria CBF. 

Além de irem ao STJD, os di-
rigentes ventilaram a ideia de 
uma carta em que pediriam 
a suspensão da rodada deste 
fim de semana. O manifesto, 
porém, não foi unanimidade 
entre os cartolas.

O adiamento de dez par-
tidas poderia sufocar o ca-
lendário, segundo dirigentes 
ouvidos pela Folha, além de 
prejudicar os compromissos 
comerciais dos clubes e trazer 
insegurança jurídica.

Nesta quarta, antes de a 
bola rolar entre Flamengo e 
Grêmio pela Copa do Brasil, 

o presidente da agremiação 
gaúcha, Romildo Bolzan Jú-
nior, foi à sede da CBF, no Rio 
de Janeiro, para um almoço. 
O dirigente pediu, informal-
mente, ajuda para Ednaldo 
Rodrigues, presidente interino 
da CBF. O clube enfrentou o 
Flamengo horas depois, pela 
Copa do Brasil, no Maracanã, 
com torcida presente.

O gremista escutou de Ro-
drigues que somente o tribunal 
poderia resolver a situação. 
Horas depois do almoço, a CBF 
engrossou os pedidos dos 17 
clubes junto ao STJD. 

Elenco rubro-
negro pode 
ter público 
em partida da 
Libertadores
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Depois da classificação para 
a semifinal da Copa do Brasil, o 
discurso no Galo foi em tom de 
humildade. Apesar da grande 
campanha até o momento – o 
Atlético lidera o Brasileirão 
e também é semifinalista da 
Libertadores – o atacante Hulk 
e o técnico Cuca afirmaram 
que é preciso manter os pés 
no chão e continuar lutando 
muito a cada jogo, pois a única 
conquista até agora foi o Cam-
peonato Mineiro.

“Humildade sempre porque 
não ganhamos nada ainda”, 
afirmou Hulk, autor do gol 
da vitória por 1 a 0 sobre o 
Fluminense, quarta-feira (15), 
no Mineirão. “É continuar tra-
balhando para, se Deus quiser, 
em dezembro, sair de férias 
com, pelo menos, mais dois 
títulos, quem sabe três.”

Cuca seguiu a linha do ca-
misa 7 e disse que a grande 
campanha até o momento não 
garante nada ao Atlético em 
termos de conquistas: “Não 
significa nada”, disse. O trei-
nador revelou que tem conver-
sado muito com os jogadores 
a respeito do momento que 
o Galo vive, no qual se pode 
ganhar um, dois ou três tí-
tulos, ou nenhum. “Temos de 

tomar muito cuidado porque a 
distância entre o sucesso e o 
fracasso é muito curta”, disse.

De acordo com ele, o time 
carioca dificultou bastante a 
vida do Atlético no primeiro 
tempo, quando exerceu forte 
marcação. “Foi um time muito 
brioso e que valorizou muito a 
nossa classificação”, disse o 

treinador alvinegro.
Cuca analisou que o jogo foi 

de muita marcação na etapa 
inicial e, no segundo tempo, o 
Galo conseguiu fugir da mar-
cação intensa feita pelos três 
volantes adversários: “Com 
cinco minutos, já tínhamos 
criado três ou quatro chances 
claras”, afirmou.

O comandante atleticano 
também exaltou o bom desem-
penho defensivo da equipe, 
que ficou mais uma partida 
sem ser vazada: “É mais um 
jogo que a gente fica sem 
tomar gol”, disse. “É jogo deci-
sivo, quartas de final de Copa 
do Brasil, um jogo importan-
tíssimo.” (Com site do clube)

A temporada de 2021 já é 
inesquecível para o torcedor 
do Fortaleza. E o dia 15 
de setembro também estará 
para sempre na memória 
do clube de Alcides Santos. 
Na quinta-feira, o Leão do 
Pici bateu o São Paulo por 
3 a 1 pelo jogo da volta das 
quartas de final da Copa do 
Brasil e avançou para as 
semifinais pela primeira vez 
da sua história.

É a 24ª edição de que o 
Fortaleza participa na Copa 
do Brasil. Ao todo são 99 
jogos com 42 vitórias, 27 
empates e 30 derrotas na 
competição. O ano de 2021 
marca a melhor campanha do 
time com a classificação iné-
dita e histórica, além de ser 
o quinto nordestino a chegar 
às semifinais. O Leão do Pici 

se junta a Ceará/CE, Vitória/
BA, Sport/PE e Náutico/PE. 

“Significa muito para 
mim. Muito importante para 
mim e para o time, para toda 
a torcida do Fortaleza. É um 
dia histórico, já que pela pri-
meira vez o Fortaleza está na 
semifinal. Estou feliz de ter 
participado dessa vitória”, 
disse Henriquez, autor do 
segundo gol contra o São 
Paulo, na quarta-feira.

Antes de fazer um feito 
inédito na competição, a 
equipe chegou às quartas 
de final com a sua melhor 
campanha já feita na his-
tória, que ocorreu em 2001. 
Com a classificação para 
as semifinais, o Tricolor de 
Aço chegou a 6 vitórias e 2 
empates, com 14 gols feitos 
e 5 contras.

Confira
1ª fase| 17/03| Caxias-RS 0x1 Fortaleza - David

2ª fase| 06/04 | Fortaleza 1x0 Ypiranga-RS - Yago Pikachu

3ª fase | 02/06 | Fortaleza 1x1 Ceará - Wellington Paulista

3ª fase | 10/06 | Ceará 0x3 Fortaleza - Felipe e David (2x)

8ªs | 29/07 | Fortaleza 2x1 CRB-AL - Wellington Paulista (2x)

8ªs | 04/08 | CRB-AL 0x1 Fortaleza - Wellington Paulista

4ªs | 25/08 | São Paulo 2x2 Fortaleza - Yago Pikachu e Romarinho

4ªs | 15/08 | Fortaleza 3x1 São Paulo - Ronald, Angelo Henriquez e David. 

(Com site do clube)

Fortaleza é 5º nordestino a 
chegar à semi da Copa do BR

Gazeta Press

O zagueiro Lucas Verís-
simo vive boa fase no Benfica. 
O ex-jogador do Santos foi 
eleito o melhor defensor de 
agosto do Campeonato Por-
tuguês. Aos 26 anos, o atleta 
revelado pelo Peixe disputou 
três jogos pela liga de Por-
tugal em agosto. Ele foi titular 
nas vitórias diante de Morei-

rense (2 a 1), Gil Vicente (2 a 
0) e Tondela (2 a 1). E, além 
das boas atuações defensivas, 
também marcou dois gols pelo 
time de Jorge Jesus.

Veríssimo recebeu 29% 
dos votos dos treinadores 
do Campeonato Português. 
Joãozinho, do Estoril Praia, 
ficou em segundo, enquanto 
Pepe, que joga no Porto, ter-
minou em terceiro. O bom 

desempenho com a camisa do 
Benfica culminou na convo-
cação de Lucas para a seleção 
brasileira. Assim, ele estreou 
bem pelo time comandado por 
Tite em 10 de setembro, no 
triunfo sobre o Peru, por 2 a 0, 
na Arena Pernambuco, pelas 
Eliminatórias.

Já pela Liga dos Campeões, 
Veríssimo foi titular nas fases 
classificatórias: o clube de 

Lisboa superou Spartak 
Moscou e PSV. Nos grupos, o 
zagueiro cumpriu suspensão e 
não entrou em campo no em-
pate sem gols contra o Dínamo 
de Kiev. Lucas Veríssimo jogou 
198 partidas pelo Santos e foi 
vendido em janeiro deste ano 
por 6,5 milhões de euros (R$ 
40,1 milhões atualmente). Ele 
defendeu o Benfica, ao todo, 
em 25 jogos.
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Boxe‘Que loucura’

Fundesporte fala em atualizar valores aos contemplados ano que vem

Bolsa terá mais beneficiados, e 
mantém valor mensal individual

Helmut Marko, chefe da Red Bull na Fórmula 1, acusou 
Lewis Hamilton e a Mercedes de “criarem uma narrativa” 
sobre o acidente ocorrido entre o inglês e Max Verstappen 
no domingo (12), durante o GP de Monza, na Itália. Ao 
comentar a batida, o ex-piloto disse, em tom de ironia, 
que “eles [equipe da Mercedes] estão fazendo um show no 
qual o pobre Hamilton de repente se machucou”. “Foi um 
acidente normal de corrida. Todas as histórias que estão 
ao redor disso foram criadas pela Mercedes”, acrescentou 
Marko. Imagens do acidente mostram o momento em 
que uma das rodas traseiras do carro do holandês passa 
por cima da cabeça do heptacampeão. Verstappen foi 
considerado o culpado pela batida e foi punido com a perda 
de três posições no grid de largada do GP da Rússia, que 
será no dia 26 deste mês. (UOL/Folhapress)

A estadunidense Simone Biles, 24 anos, testemunhou na 
quarta (15) no Comitê Judiciário do Senado dos Estados 
Unidos sobre os casos de abusos sexuais cometidos por Larry 
Nassar, ex-médico da Federação Americana de Ginástica. A 
atleta responsabilizou o FBI e as entidades que gerenciam sua 
modalidade no país por não impedirem o autor da violência 
diante dos primeiros relatos das vítimas. Em 2018, Nassar 
foi condenado à prisão perpétua por molestar pelo menos 
100 mulheres – um advogado que cuida de várias vítimas 
afirma que esse número pode ser superior a 120. De acordo 
com o jornal “The Washington Post”, Biles chorou durante o 
depoimento e chegou a tremer.  (Folhapress)

As inscrições para a 3ª etapa do Campeonato Brasileiro 
de Motocross estão abertas. As corridas vão acontecer 
na cidade de Fagundes Varela (RS), entre os dias 2 e 3 de 
outubro. As categorias que vão participar da terceira etapa 
são: Elite, MX1, MX2, MX2 JR, MX4, MX5, MX JR, MX3, 
50cc e 65cc. A inscrição deve ser feita pelo site da CBM 
(Confederação Brasileira de Motociclismo). As categorias 
50cc e 65cc têm valor de inscrição fixo em R$ 100. Já nas 
demais categorias o valor é de R$ 200. Esses valores se 
aplicam para inscrições feitas pelo site da CBM de maneira 
antecipada. O prazo vai até o dia 29. Para inscrições 
feitas no evento, o valor muda para R$ 250 e R$ 400 
respectivamente. (LS, com CBM)

“Não quero que outro jovem ginasta, atleta olímpico ou 
qualquer indivíduo experimente o horror que eu e centenas 
sofremos antes, durante e até hoje, causado pelo abuso de 
Larry Nassar”, disse Biles. “A USA Gymnastics e o Comitê 
Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos (USOPC) sabiam 
que fui abusada por seu médico oficial muito antes de eu saber 
do conhecimento deles. Sofremos e continuamos sofrendo, 
porque ninguém no FBI, USAG ou USOPC fez o que era 
necessário para nos proteger”, continuou a atleta. “Eu culpo 
Larry Nassar e também culpo todo um sistema que permitiu e 
perpetrou seu abuso.”  Outras três companheiras da ginasta, 
que também denunciaram abusos cometidos por Nassar, 
deram os seus depoimentos. McKayla Maroney, Maggie 
Nichols e Aly Raisman. (Folhapress)

Chefe da Red Bull acusa Hamilton de fingido

Biles culpa FBI de não ter impedido abusos

Brasileiro de Motocross tem inscrição aberta

‘Sofremos até hoje’, diz ginasta dos EUA

7h05
FOX Sports - Mundial de 
Motovelocidade: GP de San 
Marino (treino livre)
 
13h
SporTV2 - Copa do Mundo de 
Futsal: Argentina x Sérvia

15h
ESPN BR - Campeonato Inglês: 
Newcastle x Leeds United 
ESPN – Francês: Strasbourg x 
Metz
FOX Sports - Espanhol: Celta x 
Cádiz 
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Brusque x Vitória 

18h
SporTV e Premiere – Série B: 
Coritiba x Vila Nova
 
19h
ESPN - MLB: Los Angeles 
Dodgers x Cincinnati Reds 

19h30
Premiere - Série B: Confiança x 
Sampaio Corrêa
FOX Sports - Nascar Xfinity 
Series: etapa de Bristol 

20h30
SporTV e Premiere – Série B: 
Ponte Preta x Guarani 

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

CSV|/Divulgação

Graeme Jennings-Pool/Getty Images

Fonte: Esporte e Mídia

Mato Grosso do Sul

Luciano Shakihama

Principal programa de fo-
mento aos atletas e técnicos 
do esporte de Mato Grosso 
do Sul, o Bolsa Atleta e o 
Bolsa Técnico vão aumentar 
o número de auxílios, dos 
atuais 270 para 394, em sua 
próxima edição. O decreto 
assinado por Reinaldo Azam-
buja (PSDB) foi publicado 
ontem (16), no Diário Oficial 
do Estado. 

Ao todo, o Bolsa é dividido 
em 11 categorias e, por en-
quanto, os valores de cada 
uma delas não terão aumento. 
Com base no IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo), a inflação dos 
últimos 12 meses em Campo 
Grande foi de 11,26%. Nacio-
nalmente, a alta dos preços 
gira em 10%, a maior desde 
fevereiro de 2016.

Por telefone, o diretor-pre-
sidente da Fundesporte (Fun-
dação de Desporto e Lazer 
de Mato Grosso do Sul), Mar-
celo Miranda, falou sobre o 
possível aumento no paga-
mento mensal aos atletas e 
treinadores. “Uma vez que 
ele [o governador] ampliou o 
recurso, como nós tínhamos 
fechado um chamamento pú-
blico estabelecendo aqueles 
valores, a gente não poderia 
aumentar o valor da bolsa”, 
disse na manhã de ontem (16) 
o dirigente, que está na Sérvia, 
onde chefia a delegação brasi-

leira que participa dos Jogos 
Mundiais Escolares Sub-15. 
“Então, a gente optou neste 
momento por chamar novos 
atletas e técnicos.  Para o ano 
que vem, além de corrigir os 
valores, vamos criar catego-
rias aos atletas de elite, com 
valores mais significativos”, 
acrescentou.

 Deu resultado
Miranda também foi ques-

tionado sobre qual base foi 
decidido ampliar o número 
de contemplados. “O governo 
disponibilizou mais recursos, 
em função da situação mais 
confortável, que se encontra 
a situação financeira em com-
paração a anos anteriores. 
Em que a gente tinha pouco 
recurso disponível para o es-
porte em função da crise eco-
nômica”, argumenta o diretor 
da fundação, responsável pelo 
processo de seleção e es-
colha dos contemplados do 
programa. 

“Como o governo conse-
guiu ajustar o caixa, e o go-
vernador ficou sensibilizado 
com a importância do Bolsa 
Atleta, em função dos ex-
celentes resultados que os 
nossos bolsistas têm conse-
guido não apenas nas Para-
limpíadas, mas [também] nas 
competições nacionais.” 

Para a atual edição do fo-
mento, foram realizadas 684 
inscrições. Entre os bolsistas 
estão os medalhistas em Tó-

Folhapress

Campeão olímpico, o sur-
fista Italo Ferreira, 27 anos, 
relatou em suas redes sociais 
que o voo no qual estava 
tinha uma suspeita de bomba. 
Felizmente, nada aconteceu. 
Tudo aconteceu dentro do 
avião que o atleta pegaria no 
Aeroporto Internacional de 
Miami, nos Estados Unidos. 
Segundo ele, todos tiveram 
de deixar a aeronave.

“Última coisa que eu iria ima-
ginar era que no meu voo teria 
uma ameaça de bomba. Tivemos 
que sair da aeronave para as au-
toridades locais tomarem todas 
as providências necessárias. 
Que loucura”, escreveu.

No Twitter, o atleta disse em 
seguida que “só queria comer” 
e que, algum tempo depois, 
qualquer ameaça tinha sido 
descartada. “Estão dizendo 
que não foi nada. Quem tem... 
tem medo, né?”, postou. Italo 
estava nos Estados Unidos 
para a disputa da Liga Mun-
dial de Surfe em Trestles. 
Porém, ele acabou perdendo 
a disputa contra o também 
brasileiro Filipe Toledo, o Fili-
pinho. Na final, Gabriel Medina 
se sagrou campeão.

O surfista acaba de ga-
nhar um documentário sobre 
sua trajetória. A prancha de 
isopor, o sonho de ser cam-
peão mundial, as dificuldades 
enfrentadas ao longo de sua 
trajetória e, sobretudo, a im-
portância das ondas de Baía 
Formosa (Rio Grande do Norte) 
são elementos que costuram a 
narrativa do documentário “A 
Curiosa História de Italo Fer-
reira”, lançado no último dia 8 
na Red Bull TV.

Demétrio Vecchioli
 UOL/Folhapress

O Conselho Mundial de 
Boxe (WBC, na sigla em 
inglês) se comprometeu a 
entregar a uma comissão 
independente os vídeos da 
luta entre Oscar Valdez e 
Robson Conceição, realizada 
há uma semana, nos Estados 
Unidos, que manteve o cin-
turão dos super-penas com o 
mexicano. O resultado é con-
testado pelo brasileiro, que 
acertou muito mais golpes 
e saiu do confronto inteiro, 
enquanto o rival ficou com o 
rosto muito machucado.

Já nas primeiras horas 
da segunda-feira (13), como 
contou o Olhar Olímpico, o 
agente de Robson, Sergio Ba-
tarelli, enviou e-mail ao con-
selho com queixas quanto 
ao resultado da luta, que foi 
mantida apesar de Valdez 
ter sido flagrado em exame 
antidoping com substância 
proibida.

No confronto, o brasileiro 
sofreu uma penalização de 
um ponto por um golpe na 
nuca que não teve força 
e, acabou derrotado por 
decisão dos jurados. Um 
deles, que marcou incom-
preensíveis 117 a 110 para 
Valdez, depois admitiu o 
erro e pediu afastamento 
do boxe para passar por 
reciclagem. Em carta, esse 
jurado, Stephen Blea, ad-
mitiu que na dúvida marcou 
pontos para Valdez e que 
se deixou influenciar pela 
torcida, toda do mexicano, 
quando não tinha boa visão 
do que acontecia no ringue.

Todo esse contexto re-
força a tese de Robson, que 

quio Yeltsin Jacques, no atle-
tismo, e Fernando Rufino, na 
canoagem, ambos no esporte 
paralímpico.

Criado em 2017, o auxílio 
estadual tem duração de 
12 meses. As novas bolsas 
serão distribuídas no ano que 
vem, em contratos firmados a 
partir de agosto de 2022, após 
o encerramento das bolsas de 
2021. Segundo o governo es-
tadual, atualmente são inves-
tidos R$ 227,7 mil mensais no 
Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. 
Com a ampliação do número 
de auxílios, a aplicação de 
recursos no programa será 
R$ 316,7 mil/mês. Por ano, a 
verba destinada a esse tipo 
de pagamento passará dos 
atuais R$ 2,73 milhões para 
R$ 3,8 milhões.

Como ficou o programa:
Estudantil (121 bolsas de 

R$ 500);
  Universitário (15 bolsas de 
R$ 950);
    Nacional (134 bolsas de R$ 
950);
Nacional Paralímpico (28 
bolsas de R$ 950);
    Máster (11 bolsas de R$ 950);
Pódio Complementar (11 
bolsas de R$ 1,2 mil);
    Pódio Complementar Para-
límpico (13 bolsas de R$ 1,2 
mil);
    Internacional (13 bolsas de 
R$ 1,2 mil);
    Olímpico e Paralímpico (10 
bolsas de R$ 1,4 mil);
    Técnico I (19 bolsas de R$ 
1 mil);
    Técnico II (19 bolsas de R$ 
1,5 mil).

Conselho Mundial vai rever resultado 
do combate de Robson Conceição 

chegou como completo azarão 
para enfrentar Valdez, na ci-
dade dele, no Arizona, em uma 
defesa voluntária de título –
quando o dono do cinturão 
aceita colocá-lo em jogo sem 
ser obrigado a tal. O mexi-
cano escolheu Robson para se 
vingar de uma derrota sofrida 
em 2009, em um Campeonato 
Pan-Americano, quando os 
dois eram amadores.

 Prazo de dez dias
Agora Valdez é um dos 

grandes nomes do boxe profis-
sional e segue com o cinturão 
dos super-penas. Mas, em res-
posta às queixas de Batarelli, 
o conselho informou que vai 
pedir a um painel indepen-
dente, neutro, para analisar o 
vídeo da luta “sem quaisquer 
influências externas” e apre-
sentar um relatório.

“O Conselho de Governança 
do WBC levará em conside-

ração a avaliação do painel 
sobre a luta ao considerar 
os pedidos”, informou o Con-
selho. Batarelli pede uma re-
vanche ou que Robson seja 
promovido a número 1 do 
ranking da categoria (hoje 
ele é somente o 14º), o que 
também forçaria um confronto 
obrigatório entre os dois.

O WBC promete uma res-
posta ao brasileiro daqui a no 
máximo dez dias, a contar de 
terça-feira (14). Importantes 
veículos especializados dis-
cordaram do resultado do 
confronto, ao menos da larga 
vantagem (117 a 110 e duplo 
115 a 112) dada pelos ju-
rados a Valdez. Para a ESPN 
americana, que transmitiu a 
luta, a vitória foi de Robson, 
por um ponto. O brasileiro 
começou melhor e aparente-
mente venceu os cinco pri-
meiros rounds, mas depois 
caiu de rendimento. 

Luta com mexicano 
valeu o cinturão 
dos super-penas

Reprodução

Surfista brasileiro 
Italo Ferreira 
relata ameaça de 
bomba em seu voo

Fernando Rufino, 
à direita, está na 
Dinamarca, onde 
disputa o Mundial 
da Paracanoagem

Canoagem Brasileira/Divulgação
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Violência

Ministro da Sáude 
francês, Olivier Véran 
durante visita a 
hospital, em julho

Ana Estela de Sousa Pinto
 Folhapress

O governo francês anun-
ciou ontem (16) a suspensão 
de cerca de 3.000 funcionários 
de saúde e cuidadores que 
não se vacinaram contra a 
COVID. A imunização foi tor-
nada obrigatória para esses 
profissionais em julho, e o 
prazo para a categoria se es-
gotou na quarta (15).

Embora o número repre-
sente cerca de 0,4% dos 2,7 
milhões de trabalhadores 
nessa área no país, o SNPI 
(Sindicato Nacional dos Pro-
fissionais de Enfermagem)  
afirmou que suspensões 
podem agravar uma falta de 
mão de obra que já deixa 10% 
das vagas desocupadas.

Pelos números da Saúde 
Pública da França, até 7 de 
setembro 16% dos cuidadores 
de asilos e funcionários de 
hospitais ainda não haviam 
cumprido a exigência. Entre 

os clínicos-gerais e enfer-
meiros autônomos, a fatia de 
não imunizados é de 9%.                                                                                                                       

Isso significa que, no total, 
que cerca de 150 mil servi-
dores podem ser passíveis 
de suspensão, durante a qual 
não podem frequentar os lo-
cais de trabalho e deixam de 
ser remunerados.

Em entrevista à rádio fran-
cesa RTL na manhã de ontem, 
o ministro da Saúde, Olivier 
Véran, afirmou que os ser-
viços de saúde estão assegu-
rados “em todos os hospitais e 
instalações médico-sociais” e 
que a maioria das suspensões 
deve ser temporária.

A vacinação compusória 
para profissionais de saúde 
foi uma das medidas do pa-
cote do governo francês para 
conter o avanço da variante 
delta. A medida também foi 
adotada em países como 
Itália, Hungria e Grécia, e 
está em discussão no Reino 
Unido.

A França também tornou 
obrigatória a apresentação de 
um certificado de vacinação 
para frequentar restaurantes, 
bares e espaços culturais, o 
que desencadeou protestos 
em várias cidades, mas fez 
também subir o número de 
doses aplicadas no país.

Cerca de 85% dos fran-
ceses adultos tomaram todas 
as doses prescritas contra o 
coronavírus, e o país iniciou 
a imunização de crianças a 
partir de 12 anos e a apli-
cação de uma dose extra 
para os cidadãos vulneráveis. 
Há hoje na França cerca de 
10.800 pacientes hospitali-
zados com COVID, pouco mais 
de um terço dos 30.800 regis-
trados no pico de abril deste 
ano, mas mais que o dobro 
dos 4.500 de agosto do ano 
passado.

O país registra atualmente 
9.800 novos casos de infecção 
por dia, em média, contra 
24.600 há um mês.

Sindicatos 
Na terça-feira (14), profis-

sionais de saúde da França 
manifestaram-se contra a me-
dida, ameaçando uma greve 
geral nas próximas semanas. 
“Há muitas pessoas contra, 
portanto acho que estamos 
prontos a passar para uma 
greve geral”, disse Coralie, en-
fermeira que se manifestou em 
frente do Ministério da Saúde e 
da Solidariedade em Paris.

Coralie trabalha em um 
hospital nos arredores da ca-
pital francesa e teme como o 
seu serviço vai funcionar, já 
que os colegas não vacinados 
não vão poder trabalhar, o que 
considera uma situação insus-
tentável. “Caso essas pessoas 
sejam retiradas de funções, vai 
sobrar para nós, as pessoas 
que se vacinaram em razão 
da pressão das hierarquias, 
e os pacientes vão demorar 
ainda mais a ser atendidos”, 
afirmou.

A vacinação não é só obriga-

tória para todos os que traba-
lham nos hospitais, incluindo 
pessoal administrativo, mas 
também em todos os lares, 
unidades de cuidados continu-
ados, centros de saúde, assim 
como estudantes na área da 
saúde que vão a essas uni-
dades, além de bombeiros e 
militares com missões civis.

Para a CGT, uma das 
maiores centrais sindicais da 
França, a medida serve para 
“esconder” a falta de investi-
mento na saúde, mesmo em 
tempos de pandemia, e gerar 
a desconfiança da população 
nos profissionais do setor. “O 
problema não é a vacinação, 
o problema é que querem 
nos estigmatizar e apontar o 
dedo, dizendo que nós conta-
minamos as pessoas. Assim, 
não falamos dos verdadeiros 
problemas: a falta de pessoal 
e o orçamento reduzido da 
saúde”, afirmou  Asdine Ais-
siou, secretário-geral da CGT 
no hospital Pitié-Salpêtrière.

O Ministério da Saúde do 
Chile anunciou que as fron-
teiras do país serão reabertas 
a partir de 1º de outubro para 
turistas com esquema vacinal 
completo. Um conjunto de 
outras exigências também 
foi detalhado na quarta (15).

Estrangeiros que planejam 
viajar para o país latino-ame-
ricano terão de apresentar, 
além do comprovante de imu-
nização, um teste PCR nega-
tivo feito até 72 horas antes 
do embarque e um seguro de 
viagem com cobertura mínima 
de 30 mil dólares (R$ 156 
mil). Quando desembarcar, o 
turista deverá cumprir qua-
rentena de cinco dias.

Será preciso, ainda, va-
lidar o certificado de vaci-
nação em uma plataforma 
virtual do Ministério da 
Saúde chileno, no site Me 
Vacuno.

 A subsecretária de Saúde 
Pública, Paula Daza, alertou 
que o processo para a au-
torização pode levar até 30 
dias e recomendou que os 
viajantes só reservem as pas-
sagens após a validação ser 
concluída. Ainda que a de-
cisão de reabrir as fronteiras, 
fechadas desde abril para 
estrangeiros não residentes, 

tenha como objetivo dar 
tração ao setor do turismo, as 
autoridades chilenas foram 
criticadas pela decisão de 
impedir que os não vacinados 
entrem no país. Isso porque a 
restrição inclui crianças, que, 
em grande parte das nações, 
ainda não receberam a va-
cina contra a COVID.

A Associação Chilena de 
Companhias Aéreas (Achila, 
na sigla em espanhol) pediu 
que o governo elimine a exi-
gência da quarentena e a im-
possibilidade de entrada dos 
não vacinados. 

“Se considerados o alto per-
centual de vacinados no Chile 
e o baixo índice de contágio, 
as medidas anunciadas pelo 
governo seguem sendo as mais 
restritivas no mundo”, alegou 
em nota. Pelo menos 72% 
da população chilena está 
completamente vacinada, e a 
média de novos casos diários 
de COVID, que vem caindo 
desde a primeira semana de 
junho, está em 430, segundo 
dados da plataforma Our 
World in Data, da Universi-
dade Oxford. O país soma 
1,6 milhão de casos e 37 mil 
mortes em decorrência do 
coronavírus desde o início da 
pandemia. (Folhapress)

A Comissão Europeia 
quer que membros do bloco 
aumentem a proteção a 
jornalistas ameaçados, um 
número que chegou a 900 
no ano passado, segundo 
a comissária responsável 
por Estado de Direito, Vera 
Jourová.

Entre as medidas práticas 
da recomendação divulgada 
ontem (16) estão a oferta 
de proteção pessoal e as-
sessoria jurídica, a criação 
de números telefônicos de 
alerta e abrigos para jorna-
listas ameaçados de morte e 
a colaboração técnica para 
verificar se equipamentos 
usados pelos repórteres 
estão grampeados ou sendo 
espionados por algum meio. 
“Jornalistas lutam pela de-
mocracia e por sociedades 
livres, e nada mais justo 
que as sociedades lutem por 
eles”, disse Jourová.

Ela afirmou que é espe-
rado que as recomendações 
– que não têm força de lei – 
sejam levadas mais a sério 
justamente pelos Estados 
que já dão mais atenção à 
liberdade de imprensa, mas 
que a Comissão “vai exercer 
pressão contínua” sobre os 
membros onde há mais ame-
aças à mídia.

Eslovênia, Polônia, Hun-
gria, República Tcheca, 
Bulgária e Grécia são pa-
íses citados por agressões 
à liberdade de imprensa em 
relatório divulgado nesta se-
mana pela Associação de 
Jornalistas Independentes. 
Mas há relatos de agressão 
também na Alemanha, onde 
jornalistas que cobriam ma-
nifestações foram espan-
cados, e na Itália, onde o 
presidente da federação de 
jornalismo sofre tentativas 
de hackeamento.

Foco nas mulheres
Uma legislação de pro-

teção à liberdade e plurali-
dade de imprensa e à segu-
rança do trabalho jornalístico 
também está em elaboração, 
segundo a comissária. Jou-
rová disse que é preciso foco 
especial em relação a mu-
lheres – 73% delas afirmaram 
já ter sofrido agressões on-
-line em decorrência de seu 
trabalho, e ataques virtuais 
costumam ser prenúncio de 
violência física.

A comissária afirmou que 
o Executivo do bloco está 
atento a casos em que os 
agressores são políticos ou 
membros de governos da UE, 
como nos casos de jorna-
listas ofendidas pelo governo 
esloveno. Um dos casos em 
que houve uma escalada de 
violência iniciada por auto-
ridades foi o do assassinato 
em Malta de Daphne Galiza, 
repórter que expusera casos 
de corrupção. Durante anos 
houve assédio, ameaças e 
ações na Justiça, segundo o 
MRFF (entidade de apoio a 
jornalistas ameaçados ligada 
à União Europeia). Funcio-
nários públicos, parlamen-
tares, membros do governo 
ou do Judiciário foram au-
tores de 23,8% das agressões 
registradas no ano passado 
pela instituição.

Outra prioridade é a pro-
teção da cobertura de pro-
testos e manifestações: “Um 
terço dos casos de violência 
contra jornalistas ocorreu 
durante esses atos, o que os 
torna o lugar mais perigoso 
para o trabalho da mídia”.

Na Holanda, uma TV pre-
cisou contratar seguranças 
para proteger suas equipes 
em manifestações.

Os 27 membros da UE 
devem apresentar um re-
latório à comissão sobre 
as medidas tomadas para 
aplicar a recomendação 18 
meses após a sua adoção. 
(Folhapress)

Chile reabrirá fronteira 
para turistas vacinados

A vacinação compulsória é uma das medidas do governo para conter a variante delta

Governo francês suspende três Governo francês suspende três 
mil agentes de saúde antivacinamil agentes de saúde antivacina
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MUNDO
Ação extrema

América do Sul

Violência

Ministro da Sáude 
francês, Olivier Véran 
durante visita a 
hospital, em julho

Ana Estela de Sousa Pinto
 Folhapress

O governo francês anun-
ciou ontem (16) a suspensão 
de cerca de 3.000 funcionários 
de saúde e cuidadores que 
não se vacinaram contra a 
COVID. A imunização foi tor-
nada obrigatória para esses 
profissionais em julho, e o 
prazo para a categoria se es-
gotou na quarta (15).

Embora o número repre-
sente cerca de 0,4% dos 2,7 
milhões de trabalhadores 
nessa área no país, o SNPI 
(Sindicato Nacional dos Pro-
fissionais de Enfermagem)  
afirmou que suspensões 
podem agravar uma falta de 
mão de obra que já deixa 10% 
das vagas desocupadas.

Pelos números da Saúde 
Pública da França, até 7 de 
setembro 16% dos cuidadores 
de asilos e funcionários de 
hospitais ainda não haviam 
cumprido a exigência. Entre 

os clínicos-gerais e enfer-
meiros autônomos, a fatia de 
não imunizados é de 9%.                                                                                                                       

Isso significa que, no total, 
que cerca de 150 mil servi-
dores podem ser passíveis 
de suspensão, durante a qual 
não podem frequentar os lo-
cais de trabalho e deixam de 
ser remunerados.

Em entrevista à rádio fran-
cesa RTL na manhã de ontem, 
o ministro da Saúde, Olivier 
Véran, afirmou que os ser-
viços de saúde estão assegu-
rados “em todos os hospitais e 
instalações médico-sociais” e 
que a maioria das suspensões 
deve ser temporária.

A vacinação compusória 
para profissionais de saúde 
foi uma das medidas do pa-
cote do governo francês para 
conter o avanço da variante 
delta. A medida também foi 
adotada em países como 
Itália, Hungria e Grécia, e 
está em discussão no Reino 
Unido.

A França também tornou 
obrigatória a apresentação de 
um certificado de vacinação 
para frequentar restaurantes, 
bares e espaços culturais, o 
que desencadeou protestos 
em várias cidades, mas fez 
também subir o número de 
doses aplicadas no país.

Cerca de 85% dos fran-
ceses adultos tomaram todas 
as doses prescritas contra o 
coronavírus, e o país iniciou 
a imunização de crianças a 
partir de 12 anos e a apli-
cação de uma dose extra 
para os cidadãos vulneráveis. 
Há hoje na França cerca de 
10.800 pacientes hospitali-
zados com COVID, pouco mais 
de um terço dos 30.800 regis-
trados no pico de abril deste 
ano, mas mais que o dobro 
dos 4.500 de agosto do ano 
passado.

O país registra atualmente 
9.800 novos casos de infecção 
por dia, em média, contra 
24.600 há um mês.

Sindicatos 
Na terça-feira (14), profis-

sionais de saúde da França 
manifestaram-se contra a me-
dida, ameaçando uma greve 
geral nas próximas semanas. 
“Há muitas pessoas contra, 
portanto acho que estamos 
prontos a passar para uma 
greve geral”, disse Coralie, en-
fermeira que se manifestou em 
frente do Ministério da Saúde e 
da Solidariedade em Paris.

Coralie trabalha em um 
hospital nos arredores da ca-
pital francesa e teme como o 
seu serviço vai funcionar, já 
que os colegas não vacinados 
não vão poder trabalhar, o que 
considera uma situação insus-
tentável. “Caso essas pessoas 
sejam retiradas de funções, vai 
sobrar para nós, as pessoas 
que se vacinaram em razão 
da pressão das hierarquias, 
e os pacientes vão demorar 
ainda mais a ser atendidos”, 
afirmou.

A vacinação não é só obriga-

tória para todos os que traba-
lham nos hospitais, incluindo 
pessoal administrativo, mas 
também em todos os lares, 
unidades de cuidados continu-
ados, centros de saúde, assim 
como estudantes na área da 
saúde que vão a essas uni-
dades, além de bombeiros e 
militares com missões civis.

Para a CGT, uma das 
maiores centrais sindicais da 
França, a medida serve para 
“esconder” a falta de investi-
mento na saúde, mesmo em 
tempos de pandemia, e gerar 
a desconfiança da população 
nos profissionais do setor. “O 
problema não é a vacinação, 
o problema é que querem 
nos estigmatizar e apontar o 
dedo, dizendo que nós conta-
minamos as pessoas. Assim, 
não falamos dos verdadeiros 
problemas: a falta de pessoal 
e o orçamento reduzido da 
saúde”, afirmou  Asdine Ais-
siou, secretário-geral da CGT 
no hospital Pitié-Salpêtrière.

O Ministério da Saúde do 
Chile anunciou que as fron-
teiras do país serão reabertas 
a partir de 1º de outubro para 
turistas com esquema vacinal 
completo. Um conjunto de 
outras exigências também 
foi detalhado na quarta (15).

Estrangeiros que planejam 
viajar para o país latino-ame-
ricano terão de apresentar, 
além do comprovante de imu-
nização, um teste PCR nega-
tivo feito até 72 horas antes 
do embarque e um seguro de 
viagem com cobertura mínima 
de 30 mil dólares (R$ 156 
mil). Quando desembarcar, o 
turista deverá cumprir qua-
rentena de cinco dias.

Será preciso, ainda, va-
lidar o certificado de vaci-
nação em uma plataforma 
virtual do Ministério da 
Saúde chileno, no site Me 
Vacuno.

 A subsecretária de Saúde 
Pública, Paula Daza, alertou 
que o processo para a au-
torização pode levar até 30 
dias e recomendou que os 
viajantes só reservem as pas-
sagens após a validação ser 
concluída. Ainda que a de-
cisão de reabrir as fronteiras, 
fechadas desde abril para 
estrangeiros não residentes, 

tenha como objetivo dar 
tração ao setor do turismo, as 
autoridades chilenas foram 
criticadas pela decisão de 
impedir que os não vacinados 
entrem no país. Isso porque a 
restrição inclui crianças, que, 
em grande parte das nações, 
ainda não receberam a va-
cina contra a COVID.

A Associação Chilena de 
Companhias Aéreas (Achila, 
na sigla em espanhol) pediu 
que o governo elimine a exi-
gência da quarentena e a im-
possibilidade de entrada dos 
não vacinados. 

“Se considerados o alto per-
centual de vacinados no Chile 
e o baixo índice de contágio, 
as medidas anunciadas pelo 
governo seguem sendo as mais 
restritivas no mundo”, alegou 
em nota. Pelo menos 72% 
da população chilena está 
completamente vacinada, e a 
média de novos casos diários 
de COVID, que vem caindo 
desde a primeira semana de 
junho, está em 430, segundo 
dados da plataforma Our 
World in Data, da Universi-
dade Oxford. O país soma 
1,6 milhão de casos e 37 mil 
mortes em decorrência do 
coronavírus desde o início da 
pandemia. (Folhapress)

A Comissão Europeia 
quer que membros do bloco 
aumentem a proteção a 
jornalistas ameaçados, um 
número que chegou a 900 
no ano passado, segundo 
a comissária responsável 
por Estado de Direito, Vera 
Jourová.

Entre as medidas práticas 
da recomendação divulgada 
ontem (16) estão a oferta 
de proteção pessoal e as-
sessoria jurídica, a criação 
de números telefônicos de 
alerta e abrigos para jorna-
listas ameaçados de morte e 
a colaboração técnica para 
verificar se equipamentos 
usados pelos repórteres 
estão grampeados ou sendo 
espionados por algum meio. 
“Jornalistas lutam pela de-
mocracia e por sociedades 
livres, e nada mais justo 
que as sociedades lutem por 
eles”, disse Jourová.

Ela afirmou que é espe-
rado que as recomendações 
– que não têm força de lei – 
sejam levadas mais a sério 
justamente pelos Estados 
que já dão mais atenção à 
liberdade de imprensa, mas 
que a Comissão “vai exercer 
pressão contínua” sobre os 
membros onde há mais ame-
aças à mídia.

Eslovênia, Polônia, Hun-
gria, República Tcheca, 
Bulgária e Grécia são pa-
íses citados por agressões 
à liberdade de imprensa em 
relatório divulgado nesta se-
mana pela Associação de 
Jornalistas Independentes. 
Mas há relatos de agressão 
também na Alemanha, onde 
jornalistas que cobriam ma-
nifestações foram espan-
cados, e na Itália, onde o 
presidente da federação de 
jornalismo sofre tentativas 
de hackeamento.

Foco nas mulheres
Uma legislação de pro-

teção à liberdade e plurali-
dade de imprensa e à segu-
rança do trabalho jornalístico 
também está em elaboração, 
segundo a comissária. Jou-
rová disse que é preciso foco 
especial em relação a mu-
lheres – 73% delas afirmaram 
já ter sofrido agressões on-
-line em decorrência de seu 
trabalho, e ataques virtuais 
costumam ser prenúncio de 
violência física.

A comissária afirmou que 
o Executivo do bloco está 
atento a casos em que os 
agressores são políticos ou 
membros de governos da UE, 
como nos casos de jorna-
listas ofendidas pelo governo 
esloveno. Um dos casos em 
que houve uma escalada de 
violência iniciada por auto-
ridades foi o do assassinato 
em Malta de Daphne Galiza, 
repórter que expusera casos 
de corrupção. Durante anos 
houve assédio, ameaças e 
ações na Justiça, segundo o 
MRFF (entidade de apoio a 
jornalistas ameaçados ligada 
à União Europeia). Funcio-
nários públicos, parlamen-
tares, membros do governo 
ou do Judiciário foram au-
tores de 23,8% das agressões 
registradas no ano passado 
pela instituição.

Outra prioridade é a pro-
teção da cobertura de pro-
testos e manifestações: “Um 
terço dos casos de violência 
contra jornalistas ocorreu 
durante esses atos, o que os 
torna o lugar mais perigoso 
para o trabalho da mídia”.

Na Holanda, uma TV pre-
cisou contratar seguranças 
para proteger suas equipes 
em manifestações.

Os 27 membros da UE 
devem apresentar um re-
latório à comissão sobre 
as medidas tomadas para 
aplicar a recomendação 18 
meses após a sua adoção. 
(Folhapress)

Chile reabrirá fronteira 
para turistas vacinados

A vacinação compulsória é uma das medidas do governo para conter a variante delta

Governo francês suspende três Governo francês suspende três 
mil agentes de saúde antivacinamil agentes de saúde antivacina
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Pedido para defender título partiu dos ‘chamamezeiros’ que consideram justa a homenagem

GERAL
Reconhecimento

Fronteira

Ocorrências

Acidente de trabalho

Saúde

Solidariedade

Dayane Medina 

C h a m a m é , 
ritmo conhe-
cido na fron-

teira do Brasil com o Paraguai, 
agora vai ser uma referência 
para Campo Grande, que será 
a Capital Nacional do Cha-
mamé. A boa notícia foi divul-
gada pelo deputado federal 
Fábio Trad (PSD) durante 
entrevista ao jornalista João 
Flores, no O Estado Play.
Idealizador do projeto, Fábio 
revelou que o pedido para 
defender a denominação de 
Campo Grande como a Capital 
Nacional do Chamamé veio dos 
próprios “chamamezeiros” e a 
concessão do título será uma 
justa homenagem não só à co-
munidade campo-grandense, 
mas a todos aqueles que têm 
um grande apreço pela arte 
musical.

“Embora seja um ritmo 
proveniente da Argentina, o 
ritmo quando chegou ao sul de 
Mato Grosso passou a receber 
influências da nossa cultura 
regional e passou a ser a 
expressão própria da nossa 
identidade cultural e musical, 
então apresentei o projeto de 
Llei que foi aprovado por una-
nimidade”, contou o deputado.

Ainda, segundo Trad, o 
ritmo tem a cara sul-mato-
-grossense e, pela aceitação 
da Comissão de Cultura, não 

Campo Grande deve ser intitulada 
como Capital Nacional do Chamamé

Rafael Belo

Para atender uma de-
manda de 1.206 pacientes, 
a Apae-MS (Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Grosso do Sul) 
terá a primeira instalação 
de saúde no Brasil direcio-
nada aos alunos da enti-
dade. A novidade foi anun-
ciada pelo diretor clínico 
da associação, o médico 
pediatra, Paulo Siufi.

A unidade hospitalar da 
Apae vai movimentar mais 
de R$ 33 milhões e já teria 
R$ 12 milhões do senador 
da República Nelson Trad 
Filho (PSD). São 127 fun-
cionários que estão dis-
poníveis para o primeiro 
hospital da Apae do Brasil. 
Os pacientes assistidos 
são segurados pelo  Sis-
tema de Regulação do SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Siufi disse ainda de outros 
procedimentos cirúrgicos 
que podem ser feitos na 
nova unidade.

De acordo com o mé-
dico pediatra, antes era 
possível levar os pacientes 
para serem atendidos em 
outros estados, agora não 
mais. “Temos profissio-
nais especializados em 
cuidar de pacientes com 
síndrome de Down, trans-
torno do espectro autista, 
colostomizados, problemas 
de órteses e próteses de 
membros superiores e in-
feriores, malformações con-
gênitas com muitas delas 
esperando uma cirurgia 
corretiva para melhorar a 
sua vida, a sua saúde e a 
sua autoestima”, explica.

Para ajudar as pessoas 
a viver, o Setembro Verde 
foi criado para reforçar 
a importância da doação 
de órgãos. Para que isso 
aconteça, de acordo com a 
coordenadora Estadual da 
Central de Transplante da 
SES (Secretaria de Estado 
de Saúde), Claire Miozzo, 
não basta ter o desejo ou 
deixá-lo por escrito, é pre-
ciso comunicar a família. 

“É um momento muito 
difícil para a família. A 
negativa familiar é ab-
surdamente alta. Creio 
que quando dizem não é 
porque desconhecem a 
vontade de quem morreu. 
Nao dúvida, eles preferem 
não doar. Mas, quando a 
pessoa deixa claro isso 
em vida. Muitas vezes 
a doação é espontânea. 
Por isso estamos com a 
campanha ‘Declare-se Do-
ador, converse com sua 
família’”, explica Miozzo.

A coordenadora ainda 
destaca que, somada às di-
ficuldades, a pandemia da 
COVID-19 fez despencar a 
doação de órgãos. Em 2017 
a fila para o transplante 
de córnea estava zerada 
e hoje 277 pessoas neces-
sitam do procedimento. De 
acordo com Claire Miozzo, 
de cada dez famílias, três 
fazem a doação. (RB)

João Vitor Fernandes

A PMMS (Polícia Militar de 
Mato Grosso do Sul) atendeu 
a ocorrência sobre uma ten-
tativa de estupro contra uma 
garota de 15 anos, em uma 
residência no Jardim Anache, 
em Campo Grande.

Ela estava sozinha em casa 
enquanto a avó havia saído 
para trabalhar. Um homem 
desconhecido entrou na resi-
dência e colocou uma almo-
fada no rosto da vítima para 

que ela não gritasse enquanto 
tentava cometer o abuso. A 
avó revelou estar desconfiada 
de que o suspeito seja al-
guém de confiança, pois na 
casa existe um cachorro que 
nem chegou a latir. A polícia 
também investiga com as câ-
meras de segurança a identi-
dade do autor. 

No interior
A DAM (Delegacia de Aten-

dimento à Mulher) prendeu 
um homem, de 36 anos, sus-

peito de estuprar a própria 
cunhada, de 11 anos, junto 
com o padrasto da vítima, 
em Bataguassu, a 341 km da 
Capital. 

A menina contou para a 
mãe que os abusos come-
çaram no Paraná, cometidos 
pelo padrasto, que após algum 
tempo convidou o marido da 
irmã da vítima para também 
praticar o estupro. O suspeito 
já possuía passagens por ten-
tativa de homicídio, violência 
doméstica e lesão corporal.

Policiais da Defron (De-
legacia Especializada de 
Repressão aos Crimes de 
Fronteira) prenderam, na 
tarde de quarta-feira (15), 
sete homens com cocaína 
e pasta-base de cocaína no 
bairro Aeroporto, de Co-
rumbá. O imóvel onde foi 
localizada a droga já estava 
sendo monitorado.

A polícia abordou um au-
tomóvel Suzuki, com placas 
da Bolívia, com dois ho-
mens, um boliviano e um 
brasileiro, que confessaram 
que haviam atuado como 
batedores de uma carga de 
pasta-base de cocaína. A 
carga foi  descarregada na 
residência monitorada.

Diante dessa informação, 
os policias entraram no 
imóvel e efetuaram a prisão 
de mais dois bolivianos e 
um brasileiro, além de apre-
ender 44,950 quilogramas de 
pasta-base de cocaína, droga 
avaliada em R$ 650.000.

Sobre os dois brasileiros 
presos, ambos eram monito-
rados por tornozeleira ele-
trônica em razão de conde-
nação por tráfico de drogas.

Questionados, os cinco 

flagrados sustentaram que 
apenas guardavam a droga, 
sendo os proprietários resi-
dentes na Bolívia.

Em continuidade às ações 
em Corumbá em razão da 
Operação Branca Pura, por 
volta das 18 horas, policiais 
da Defron abordaram um 
VW Gol na área central da 
cidade, uma vez que o seu 
motorista era investigado 
por tráfico de drogas.

No automóvel estavam 
um paulistano, que era o 
condutor, e outro suspeito. 
Os policias encontraram um 
tablete de cloridrato de co-
caína e um de pasta-base de 
cocaína, droga avaliada em 
R$ 50.000,00.

Questionados, os dois in-
divíduos alegaram não saber 
“como a droga foi parar no 
automóvel”.

Os sete presos foram au-
tuados em flagrante por trá-
fico de drogas e associação 
para o tráfico, sendo repre-
sentados pela decretação 
das suas prisões preven-
tivas, e sendo realizada a 
apreensão dos automóveis 
utilizados na prática ilícita. 
(DM)

haverá problemas em ser 
aprovado na Comissão de Jus-
tiça. “Assim como o samba no 
Rio de Janeiro, Olodum em 
Salvador, chamamé será em 
Campo Grande”, brincou.

Chamamé em MS
Além da aprovação pelo tí-

tulo, o chamamé tem um dia 
especial no calendário estadual, 
que instituiu 19 de setembro 
como “Dia Estadual do Cha-
mamé” por meio da Lei nº 3.837, 

de 2009. Já em dezembro de 
2020, o chamamé foi declarado 
Patrimônio Cultural da Huma-
nidade pela Unesco.

Agora, em 30 junho de 2021, 
no Diário Oficial de Mato Grosso 
do Sul, o chamamé recebeu o 
registro de “Bem de Natureza 
Imaterial”, passando a integrar 
a lista de bens do Estado, de 
acordo a Lei Estadual nº 3.522, 
de 2008. Em entrevista ao Es-
tado Play, o diretor do Instituto 
Chamamé de Mato Grosso do 

Sul, Marcio Nina Guimarães, 
também comentou sobre a con-
quista. “O ritmo não morre, é 
uma cultura que está no coração 
do povo sul-mato-grossense, 
ritmo transmitido de geração 
para geração e medidas como 
essa fortalecem o trabalho.”

Segundo Guimarães, Mato 
Grosso do Sul é o único Es-
tado que tem o chamamé tão 
presente na vida das pessoas. 
“O ritmo pode ser encontrado 
no Rio Grande do Sul, mas lá 

existem outros ritmos, mas aqui 
ele é o carro-chefe”, comentou.

Márcio também lembrou o 
pedido a Prefeitura de Campo 
Grande para ingresso do ritmo 
entre as crianças do 1º ao 4º 
ano, visto que muitos aprendem 
a dança junto de seus familiares 
desde muito cedo. “Temos de 
fazer esses trabalhos nas es-
colas, ser mais efetivos nos 
meios sociais para tornar mú-
sicos e músicas mais conhe-
cidas”, frisou.

Itamar Buzzata

Um trabalhador, de 30 anos, 
não resistiu aos ferimentos  ao 
cair do segundo andar de uma 
construção no condomínio Al-
phaville 4, na tarde de ontem 
(16), em Campo Grande. 

No momento do acidente, 
o homem estava na laje em 
altura de sete metros. Não se 
sabe a razão da queda, já que o 
responsável pela obra garante 
que estava com todos os equi-
pamentos de segurança. 

A morte foi constatada com 

a chegada do Corpo de Bom-
beiros, que tentou reanimar 
a vítima, mas sem sucesso. A 
perícia esteve à tarde no local 
para entender como aconteceu 
o acidente de trabalho. O corpo 
foi liberado para o IML (Instituto 
Médico-Legal). 

Sete homens são 
presos com 46 kg de 
cocaína em Corumbá 

Polícia investiga casos de violência com meninas

Pedreiro cai do segundo andar de obra 
em condomínio de luxo na Capital

MS terá 1ª
unidade 
hospitalar 
da Apae 
do Brasil

Setembro Verde 
traz campanha 
para tirar 
pacientes da 
fi la da doação

Imóvel onde 
foi encontrada 
a droga já era 
monitorado

Boa notícia foi 
trazida pedo 
deputado federal 
Fábio Trad (PSD)
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Itamar Buzzata
O acidente ocorreu no 
condomínio Alphaville, e há 
suspeita de que a vítima 
não usava equipamentos 
de segurança 
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NA
MÚSICA

Zé Pretim revolucionou a música sul-mato-
grossense e foi além com seu blues pantaneiro

Marcelo Rezende

A cultura de Mato Grosso do Sul 
amanheceu mais triste na manhã 
dessa quinta-feira! O músico Zé 
Pretim (67) foi encontrado morto em 
sua residência no bairro São Jorge 
da Lagoa, na Capital. Natural de 
Inhapim, Minas Gerais, José Geraldo 
Rodrigues, o “Zé Pretim”, nasceu em 
16 de maio de 1954. De passagem 
por São Luís do Maranhão, foi até a 
Bahia e, aos 15 anos, mudou-se para 
Rondonópolis, em Mato Grosso.

Foi lá mesmo em Rondonópolis 
que, ainda menino, aos 8 anos, 
Zé Pretim ganhou de sua mãe um 
cavaquinho, o qual aprendeu a tocar, 
escondido do pai. “Meu pai dizia que 
era coisa de vagabundo”, me disse o 
blueseiro certa vez, em entrevista. 
Com 10 anos de idade, ele tocava 
várias canções de Luiz Gonzaga. E, 
para migrar pro violão, foi um pulo. O 
pai acabou se convencendo do talento 
do filho e deixou que Zé seguisse sua 
carreira.

Em 1973, Zé chega a Campo 
Grande e conhece alguns músicos, 
com os quais viria a tocar. Miguelito 
e o já falecido Lúcio Val, entre tantos 
outros. Um jovem e promissor 
baterista torna-se seu grande amigo 
e apresenta o blues de Jimi Hendrix, 
Janis Joplin e B. B. King. Era João 
Bosco, lendário baterista do Estado, 
hoje baterista do Bando do Velho Jack 
e com o grupo Chalana de Prata.

Nessa época, Zé Pretim tocou 
com a banda Euphoria, montada por 
Bosco e ele. A proposta era fazer 
algo diferente. Alguma coisa entre a 
MPB e o blues com pitadas de rock. 
Carregado de influências brasileiras, 
Zé já caminhava para aquilo que viria 
a ser seu estilo: mesclar blues com 

MPB. Conheceu, nesse meio-tempo, 
o rock latino do guitarrista Santana 
e, obviamente, o jazz. Em 1974, a 
cena musical de Campo Grande ainda 
engatinhava, em se tratando de blues. 
E Zé Pretim ganhava a vida tocando 
MPB em serenatas. Com o grupo 
Euphoria, começa a incluir blues no 
repertório, e uma revolução acontece 
em Campo Grande.

Discografia
Em Rondonópolis-MT, Zé Pretim 

percebeu que sua carreira dependia 
de um registro fonográfico. Assim, 
grava, em 2000, seu primeiro álbum: 
“Zé Pretim em Primavera”. Feito de 
forma independente, tendo como tema 
a estação das flores. Zé chegou a 
dizer que o disco reflete sua paixão 
pelos prazeres do mundo e funciona 
como uma homenagem às mulheres 
de sua vida. Em 2005, de volta a 
Campo Grande, lança o disco “Zé 
Pretim Blues Show”. Com 14 músicas 
gravadas e destaque para as versões 
blues de “Chico Mineiro”, “Asa 
Branca” e “Vida Cigana”, além de suas 
composições que mesclam o blues com 
a música popular brasileira. Em 2008, 
conclui o disco “Blues Pantaneiro”, 
um álbum mais autoral, com uma 
regravação de “Chico Mineiro”, que, 
no disco anterior, soava mais como 
um blues rural, tal quais as gravações 
de Skip James (21/6/1902–3/10/1969), 
e, revitalizada, com uma pegada de 
blues urbano “mais Chicago”.

Zé Pretim no Jô Soares
Em 2006, a jornalista Mariana 

Godoy, da Rede Globo, envia o disco 
“Zé Pretim Blues Show” para a 
produção do “Programa do Jô”, o 
que acaba rendendo ao músico uma 
grande entrevista, com excelente 

repercussão nacional. Zé domina 
a entrevista e conquista Jô Soares 
com suas histórias do blues. Foi um 
sucesso tão grande que a matéria 
foi reprisada no fim do ano, como 
uma das melhores entrevistas do 
programa. Zé Pretim sempre destacou 
a importância desse acontecimento 
em sua carreira; ele afirmava que foi 
o grande momento de sua vida.

Pausa na carreira
Em setembro de 2008, um acidente 

de moto lhe custou cerca de cinco 
meses no leito. Acometido por fraturas 
no fêmur e num braço, Zé acaba se 
ausentando dos palcos e, assim, fica 
sem sua fonte de renda. Com a ajuda 
de amigos e fãs, campanhas são 
feitas para compra de seu novo CD. 
E são realizados shows, cuja renda é 
remetida em seu favor.

Arrebentando no Raul Gil
Em 2017, Zé Pretim participou do 

“Programa Raul Gil”, onde fez muito 
sucesso, ganhando respeito do júri e 
encantando o próprio apresentador 
com a versão blueseira de “Asa Branca”.

Amigos lamentam a partida do bluesman
O músico Luis Ávila, um dos 

representantes do blues da Capital, foi 
amigo, parceiro de música e atuante na 
vida do cantor, conseguindo inclusive 
tratamento para que o bluesman 
conseguisse se livrar do vício em álcool. 
Luis recorda esses momentos de luta. 
“O Zé Pretim foi um parceiro que 
Deus e a Música me presentearam 
nesta vida. Um dos pioneiros do blues 
de MS, que quando nossos caminhos 
se encontraram ele infelizmente não 
estava passando pelos seus melhores 
dias. Mas nunca deixei de acreditar 
na importância e no potencial dele, 

especialmente porque a gente 
tinha recém-perdido o Renatão [ex-
vocalista e compositor dos Bêbados 
Habilidosos]”, salienta o guitarrista.

De acordo com Ávila, a vivência 
que teve com Zé Pretim marcará em 
definitivo sua vida. “Passada a fase 
mais difícil da vida dele, eu vi o que é 
Deus agindo na vida de uma pessoa, 
trazendo um homem de uma condição 
de ‘quase morte’, e fazendo ele voar, 
de uma clínica de reabilitação para 
o palco do Raul Gil e de alguns dos 
maiores festivais de blues do Brasil. 
Algumas das histórias mais incríveis 
da minha vida, foi pela oportunidade 
de poder ser amigo e ter trabalhado 
com esse gênio, de talento único. 
Ninguém no planeta fazia o blues do 
jeito que ele fazia.”

Quem também lamentou a passagem 
do artista foi o guitarrista Rodrigo 
Queiroz, dos Bêbados Habilidosos, que 

relembrou os momentos dividindo os 
palcos com Zé Pretim. “Zé era o preto 
velho do blues, um bluesman com 
muito feeling e uma voz incrível, além 
de muitos shows com participação 
dos Bêbados, eu também toquei blues 
e MPB com ele em bares de Campo 
Grande quando eu tinha meus 18 anos, 
muita história ele fez aqui em Mato 
Grosso do sul e no Brasil. É um orgulho 
do nosso blues regional, só lembranças 
boas vai deixar.”

Fabio Terra, guitarrista do Bando 
do Velho Jack, apontou que Zé Pretim 
influenciou muitos artistas e bandas 
de Mato Grosso do Sul, e salientou 
ainda que o saudoso músico foi além 
da música regional. “Fui pego de 
surpresa como todo mundo pela morte 
do Zé Pretim. A importância dele 
pra música sul-mato-grossense é 
imensurável, porque ele começou lá 
com o Zutrik,  fez parte do Euphoria, 
que depois acabou sendo a banda 
seminal do Alta Tensão, que deu 
origem ao Bando do Velho Jack, 
a Blues Band e indiretamente os 
Bêbados Habilidosos. Ele ajudou a 
criar uma cena, ele, junto com o 
Miguelito lá nos anos de 1970.”

“O número de músicos que ele 
influenciou aqui em Campo Grande 
é enorme. O próprio Bosco, que hoje 
toca no Bando do Velho Jack, já 
passou pelo Made in Brasil, passou 
pelo Alta Tensão, ele sempre 
comenta sobre a originalidade do Zé 
e como foi conhecer ele. O Miguelito 
sempre afirmou que Zé Pretim era 
um cara diferente,  que tocava, que 
era um crooner, que cantava bem. É 
imensurável, a perda que nós tivemos 
hoje, e fecha-se um capítulo da história 
da música sul-mato-grossense, porque 
às vezes a gente confunde a música 
sul-mato-grossense com a turma do 
Almir Sater, Paulo Simões, Geraldo 
Espíndola, que criou um som mais 
caracterizado como o regionalismo 
daqui, mas o Zé Pretim era um cara 
que ele saía do regionalismo e ele ia 
além”, finaliza Fabio Terra.

Até o fechamento desta edição não 
tivemos informações sobre a  causa 
da morte nem o local do funeral de 
Zé Pretim.

LUTO

Última foto de Luis Ávila 
com o velho amigo de 
música e vivências

Sucesso na TV 
Zé conquistou  Raul 
Gil e os jurados do 
programa com seu 
blues diferenciado



O PDT e o Novo estão entre as principais forças que 
tentam emplacar a tese da terceira via na sucessão 
presidencial. O nome de Ciro Gomes é o que estaria, 
a princípio, a postos para ser a solução consensual e 
entrar na disputa. Só que não. Tem gente dentro desse 
movimento que opta por não duelar contra a realidade 
e já avalia que a tentativa pode ser uma aventura 
desastrosa, haja vista as manifestações esvaziadas 
de domingo passado.   
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

ESVAZIAMENTO     

SÓ QUE NÃO!   SAI FICANDO       

OPERADORES            

ACABANDO A ESPERA   

ESTUDO ZERO   

MONUMENTO   

A HISTÓRIA EM SUCATAS

LUTO  

POINT 

O silêncio responde até mesmo àquilo que não foi per-
guntado.   

Impressionado com o nível do português em postagens 
publicadas nas redes sociais por algumas ditas novas socia-
lites de Campo Grande. O pior de tudo é que, no currículo, 
a maioria afirma ter feito faculdade. Valha-me, Deus! Tanta 
enganação é pouca.   

Na segunda-feira, 13, o imponente Forte de Coimbra, às 
margens do Rio Paraguai, completou 246 anos. Trata-se de 
uma das principais peças arquitetônicas que restaram da 
Guerra da Tríplice Aliança.   

A realidade de dirigentes públicos e civis que não se 
preocupam com a própria história é esta: em Corumbá, a 
população assiste ao fechamento do Cenic (inaugurado a 
1925 como Genic, sigla de Ginásio e Escola Normal Ima-
culada Conceição). Mais um patrimônio histórico que sai 
de cena e vai virar casa de lanches, mercadinho, agência 
bancária ou até estacionamento. Foi assim com os prédios 
dos cinemas Santa Cruz e Tupi – e será assim com o Cine 
Anache.   

Sem palavras mediante o adeus a Zé Pretim, nosso 
“Blues Man Pantaneiro” encontrado morto em sua resi-
dência na manhã de ontem, vitima de um infarto fulminante 
em razão da diabete que sofria. Meu Deus, que falta ele 
vai fazer. Como agradecer tudo o que ele fez em prol da 
música? Meus Deus, obrigado por ele ter existido! 

O poeta angolano António Agostinho Neto completaria 
hoje 99 anos. Nascido numa pequena aldeia perto de Lu-
anda, ele era também um militante político que trabalhou 
ativamente pela emancipação de Angola, sendo, por isto, 
preso várias vezes. Fundador do Movimento Popular para 
Libertação de Angola, acabou escolhido como o primeiro 
presidente do país. Uma de suas frases mais famosas é 
esta: “Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem 
vida”. Agostinho Neto morreu em 10 de setembro de 1979, 
em Moscou, vítima de um câncer.   

Enquanto Flamengo, Fluminense e Botafogo 
avançam nas competições que estão disputando, o 
Vasco amarga sucessivos revezes e não é sequer uma 
sombra da gloriosa tradição. O desalento da torcida é 
tamanho que, desde o ano passado, o clube já perdeu 
126 mil sócios, um encolhimento de 68% em 20 meses.  

   Aposenta-se a gestora de Artes e Cultura da Fun-
dação de Cultura de MS, Ivone Maria, um dos nomes 
mais identificados pelo zelo com o Museu da Imagem 
e do Som (MIS). Um chororô sentido ecoa pelos 
ambientes que testemunham a dedicação e o amor 
da mulher que fez a diferença em favor da memória 
cultural do Estado. Vai continuar fazendo, porque a 
aposentadoria não vai tirá-la do cenário.   

O Ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, Ciro 
Nogueira (PP-PI), e o Ministro do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS), são considerados os respon-
sáveis diretos pelo acordo com os caminhoneiros para 
desbloqueio das estradas.   

Há dias, os visitantes do shopping Campo Grande 
foram surpreendidos pelo tapume que antecipava a 
chegada da primeira unidade do Coco Bambu a Campo 
Grande. Mas o titular da coluna adianta, em primeira 
mão, que a data de inauguração está mais próxima do 
que nunca. Em novembro, o restaurante abrirá as portas 
oficialmente e apresentará a nova casa à clientela que 
aguarda ansiosamente desfrutar a novidade.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Tu-
rismo (Sectur), a feira cultural da Praça Bolívia Tikay, 
no Coophafé, reabriu-se no domingo passado, ainda 
marcada pela saudade de uma de suas inesquecíveis 
anfitriãs, Ingra Padilha. Dançarina e organizadora da 
feira, Padilha lutava contra um câncer e morreu em 
dezembro do ano passado, aos 37 anos.   

ILUSÃO   

Quando o ex-PM Adriano da Nóbrega foi morto, aos 43 
anos, na Bahia, em dezembro de 2020, divulgou-se que com 
ele seriam enterrados vários segredos sobre as milícias que 
atuam no Rio de Janeiro e o Escritório do Crime, que ele 
comandava, além das ligações com gente muito poderosa 
na política e nos negócios. Nóbrega já morreu, porém, sua 
viúva, Júlia Lotufo, 29, que está em prisão domiciliar, enca-
minha um acordo de delação premiada junto ao Ministério 
Público. Vem bomba por aí!   

GRAND AMOUR: A EXPERIÊNCIA DE 
JANTAR EM UMA RODA-GIGANTE EM SP    

Parece cena de filme: um casal apaixonado vai dar uma 
volta em uma roda-gigante, agregue a isto um jantar no 
céu de São Paulo. Em um clima romântico, a maior roda-
-gigante transportável da América Latina (com 36 metros 
de altura), localizada no Parque Estaiada, em São Paulo, 
ganha um projeto que promete atrair aqueles que gostam 
de uma experiência diferente. Batizado de Grand Amour, a 
primeira edição será realizada de 15 de outubro a 14 de 
novembro, com direito à vista espetacular para a Ponte 
Estaiada. Com a roda-gigante em movimento, cada uma 
das 24 gôndolas receberá até duas pessoas para um pas-
seio gastronômico nas alturas. Um dos nomes da nova ge-
ração de chefs brasileiros, Julio Perinetto, assina o menu 
em três etapas (entrada, prato principal e sobremesa), 
além de um welcome drink Grand Amour, dois drinks es-
peciais assinados pelo chef Dalton Rangel, água, suco, re-
frigerante e café. Para quem não quiser aventurar-se nas 
alturas, há a opção de jantar ao redor da roda-gigante. 
Serão 40 mesas (25 mesas para duas pessoas e 15 para 
quatro pessoas) servidas com o mesmo menu, contendo 
opções veganas e para restrições alimentares. Se a ex-
periência de jantar em uma roda-gigante já é incrível, 
imagina que a noite ficará completa com um espetáculo 
aéreo ao início e fim de cada sessão, cuja duração de é 
1h30, ao custo, por pessoa, na opção pela roda-gigante, de 
R$ 650,00 mais taxas e de R$ 500,00 nas mesas.    
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‘A Fazenda 13’

Sectur

Na telinha

Gui Araujo se é o primeiro 
fazendeiro do reality show

Prefeitura lança edital de 
4 milhões para a cultura

Rede Educativa 
traz programação 
sobre cultura e 
ações de cidadania
Programa que será veiculado semanalmente visa 
trazer visibilidade às ações e políticas públicas

Segundo Romero, além 
da visibilidade de ações  
públicas, também será 
informada agenda cultural 
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Geralmente, aqui na coluna, relembro datas 
importantes de grandes nomes da cultura, seja 
para felicitar artistas que fazem aniversário ou 
prestar tributo àqueles que já foram embora. 
Hoje é um dia de muita tristeza para mim e para 
toda a classe artística de Mato Grosso do Sul, e 
nem sei como encontrar palavras para escrever 
este texto, mas tenho de prestar meu tributo ao 
saudoso blueseiro pantaneiro. Ontem partiu Zé 
Pretim, um verdadeiro ícone do blues do Estado 
e uma pessoa que tenho o orgulho de ter como 
amigo. Ele foi encontrado morto em sua cama, 
pela síndica do condomínio onde vivia.

Tive grandes momentos com o Zé, seja divi-
dindo o palco tocando blues com ele, ou nos bares 
da vida, onde ele sempre estava com um sorriso 
enorme no rosto e sempre me saudava com um: 
“Marcelão, meu amigo do contrabaixo!”.

Em 2009, o Zé foi um dos personagens do meu 
TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), no livro 
“Vendi minha alma ao Blues: Histórias do Blues na 
Cidade Morena”, e escolhi relatar aqui na coluna 
alguns momentos dessa entrevista que fiz com 
ele. Me lembro bem de quando fui à sua casa, e Zé 
passava por dificuldades financeiras. Na ocasião 
fazia um frio atípico em Campo Grande, quando 
cheguei à casa de José Geraldo Rodrigues, o po-
pular “Zé Pretim”. Fui recebido por essa figura 
sorridente, que, apesar de ter dificuldade para 
caminhar com muletas, em razão de um acidente 
de motocicleta, sofrido em setembro de 2008, 
mostrava um bom humor único, alheio à situação 
em que se encontrava.

Fui convidado para adentrar a casa de Zé, 
uma edícula simples, situada numa pequena vila 
de casas, no bairro Pioneiros. Em sua sala, uma 
cama de solteiro, TV em cores daquelas bem 
antigas, um aparelho de DVD e uma caixa de pa-
pelão com muitos recortes de jornais, em que ele 
guardava, cuidadosamente, matérias publicadas 
sobre sua carreira, tanto no Estado como no resto 
do país. “Fique à vontade. A casa é simples, está 
meio desarrumada, mas não repare na bagunça”, 
disse Zé, puxando uma cadeira para que eu me 
acomodasse.

Zé Pretim sempre foi um homem de fala fácil, 
que, com poucos minutos de conversa, domina 
o ambiente que o cerca. Sua história é digna de 
um bluesman do Delta do Mississipi. Seu próprio 
aspecto nos remete aos músicos do blues, que 

saíam dos campos de algodão americanos para 
tentar a vida no meio urbano: negro de olhar es-
perto e com um inseparável sorriso. Ele sempre 
me lembrou muito o blueseiro texano Lightnin’ 
Hopkins. Cheguei a falar isso pra ele e mostrar a 
foto do músico, e ele confirmou que existia uma 
certa semelhança.

Ele relembrou um episódio muito engraçado 
de sua vida, quando, tocando no Círculo Militar 
em 1973, foi dar uma de Jimi Hendrix e acabou 
fazendo com que sua “perereca” saísse, literal-
mente, voando pelo salão. “Eu estava completa-
mente inspirado por Jimi Hendrix e me fascinava 
quando via na TV ele tocar guitarra com os dentes. 
É claro que fui imitar meu ídolo. Numa dessas 
noites de show no Círculo Militar, quase perdi 
a dentadura, que ficou presa nas cordas, saiu 
voando e lá fui eu correr atrás dos meus dentes”, 
riu, contando a história, com o brilho no olhar de 
quem está vivenciando tudo de novo. Nunca vou 
esquecer da maneira como ele contava a história, 
rindo à beça de si mesmo.

O Zé Pretim era uma figura ímpar. É como 
personagem de um roadie movie sobre blues, que 
vem do campo para a cidade cantar seus blues. 
Um homem cheio de sonhos e valores, que saiu de 
Inhapim, Minas Gerais, veio para Campo Grande 
e tornou-se cidadão do mundo. Lembro de que, ao 
terminar a entrevista para meu livro, ele encerrou 
sua fala com palavras de que nunca esquecerei: 
“Nós somos aquilo que fazemos. Se faço pessoas 
felizes com a música, tenho como cumprida minha 
missão. Eu, Zé Pretim, agradeço a cada amigo que 
conquistei ao longo desses anos. Em especial, a 
Deus, o criador do Universo”. Uma curiosidade: 
Zé Pretim partiu no dia do aniversário do rei do 
blues: B. B. King. Vai em paz Zé Pretim, nós aqui 
sentiremos muitas saudades.

Marcelo   Rezende

Zé Pretim foi o blueseiro com 
pegada pantaneira que 

se tornou cidadão do mundo
Acervo Pessoal

Beatriz Magalhães

Um acordo de cooperação 
para a produção de programas 
de rádio e televisão está sendo 
definido entre o diretor-presi-
dente da Fertel (Fundação Es-
tadual Jornalista Luiz Chagas 
de Rádio e TV Educativa), 
Youssif Domingos, e o secre-
tário adjunto da Secic (Secre-
taria de Estado e Cidadania e 
Cultura), Eduardo Romero, O 
objetivo do acordo é dar visi-
bilidade às ações e políticas 
públicas com reportagens e 
entrevistas, informando o pú-
blico sobre agendas culturais. 

Durante a discussão do pos-
sível acordo de cooperação, 
também estavam presentes o 
diretor Administrativo e Fi-
nanceiro da Fertel, Airton Ro-
drigues, e o diretor de Rádio 

e TV da Rede Educativa, Joel 
Silva. 

“A Rede Educativa segue 
aprimorando seu conteúdo, 
dentro do objetivo de oferecer 
ao público informação de qua-
lidade, tanto na área cultural 
quanto de cidadania, e pres-
tação de serviço. Além desse 
objetivo, a Fertel reforça as 
medidas do governo do Es-
tado de apoio ao setor de 
cultura, que é muito repre-
sentativo, importante para a 
cadeia de serviços e área do 
entretenimento, mas que foi 
duramente afetado pela pan-
demia de COVID-19”, destaca 
o diretor-presidente da Fertel, 
Youssif Domingos. 

De acordo com o Portal 
Educativa, a proposta prevê 
a veiculação na Rádio Edu-
cativa FM 104.7, do programa 

“Cultura e Cidadania no Ar”, 
apresentado por Mariana 
Rondom, da FCMS (Fundação 
de Cultura), Jaqueline Hahn e 
Eliane Souza.

O programa será veiculado 
semanalmente na emissora, 
que propõe também uma 
grade de programações com 
boletins e informes sobre as 
atividades culturais e ações 
de cidadania, produzidos pela 
equipe da Fertel, em parceria 
com a Secic e a FCMS

Políticas públicas
De acordo com o secre-

tário adjunto de Cidadania 
e Cultura, Eduardo Romero, 
a ideia do programa surge 
da necessidade de levar à 
sociedade, ações que são 
realizadas pela Secic, que 
abrangem, além da área 

cultural, também as polí-
ticas públicas de cidadania. 
“Temos oito subsecretarias, 
que desenvolvem várias ati-
vidades e atendimentos que 
muitas vezes são desconhe-
cidos do público em geral. Por 
exemplo, na Sala Lilás, em 
parceria com vários órgãos 
e prefeituras, realizamos 
acolhimento e atendimento 
especial a mulheres vítimas 
de violência.”

Romero destacou a recep-
tividade da direção da Fertel 
às propostas e a importância 
da divulgação. “A secretaria 

trabalha com o que deno-
minamos de Política de Di-
reitos. Assim, para que o 
cidadão tome conhecimento 
e possa usufruir, temos de 
fazer chegar na ponta as in-
formações, com a divulgação 
correta. Exemplificando, 
temos no Estado 22 comu-
nidades quilombolas. Só em 
Campo Grande são três, 
sendo duas em área urbana. 
E essa informação é desco-
nhecida de muitas pessoas. 
Então, para que todos te-
nham acesso às informações 
e aos trabalhos executados, 

essa parceria se reveste de 
grande importância.”

Para o titular da Secic, 
João César Mattogrosso, 
essa parceria será de grande 
pertinência para fortalecer 
as ações desenvolvidas para 
os segmentos. “Trabalhamos 
em diferentes frentes e, di-
vulgar o desenvolvimento de 
políticas públicas, além de 
todas as ações realizadas 
para fomento da cultura, 
será de grande importância 
para promover o acesso à 
informação e interação com o 
público sul-mato-grossense.”

A Prefeitura Municipal de 
Campo Grande, por meio da 
Sectur (Secretaria de Cul-
tura e Turismo), publicou 
na última quarta-feira, no 
Diário Oficial do munícipio, 
a edição 2021 dos editais do 
FMIC (Fundo Municipal de 
Investimentos Culturais) e 
do Fomteatro (Programa de 
Fomento ao Teatro).

A prefeitura dispõe de R$ 
4 milhões para os editais, 
sendo R$ 3,2 milhões para 
o FMIC e R$ 800 mil para o 
Fomteatro. De acordo com o 
secretário municipal de Cul-
tura e Turismo, Max Freitas, 
esse lançamento vem para 
oxigenar a cultura, que ainda 
sofre com as restrições im-
postas pela COVID-19.

“Lançamos nesta se-
gunda, dia 13, o Prêmio Ipê 
Teatro, hoje lançamento o 
FMIC e Fomteatro, e espe-
ramos ter novos editais pú-

blicos sendo lançados até o 
fim deste mês. Entendemos 
como o setor cultural so-
freu com essa pandemia e 
estamos sempre de portas 
abertas para ouvir o setor”, 
explica ele.

Podem se inscrever pes-
soas físicas ou jurídicas, com 
ou sem fins lucrativos, com 
existência prévia mínima de 
um ano que comprovem pelo 
menos dois anos dedicados a 
atividades culturais. 

Os interessados em en-
caminhar projeto para os 
editais devem optar por uma 
das 15 áreas que compõem 
o edital do FMIC, são elas: 
artes visuais, artesanato, 
audiovisual, capoeira, circo, 
cultura afro-brasileira, cul-
tura indígena, cultura po-
pular, dança, design e moda, 
gastronomia, literatura, 
música, patrimônio cultural 
(material, imaterial, museus, 

arquivos e bibliotecas), e 
multilinguagens. O teatro, 
claro, é a única área que 
fica de fora do FMIC, pois é 
contemplado pelo Fomteatro.

Serão contemplados pro-
jetos de até R$ 100 mil, ou 
seja, serão contemplados no 
mínimo 32 projetos no FMIC e 
outros 10 projetos no Fomte-
atro.

As inscrições devem ser 
realizadas de forma virtual, 
pelo site do Participa CG, 
que pode ser acessado pelo 
link http://participa.campo-
grande.ms.gov.br/.

Dúvidas a respeito das 
publicações podem ser en-
caminhadas para o e-mail 
gerencia.fmic.fomteatro@
gmail.com. É também possível 
saná-las de segunda a sexta-
-feira, das 7h30 às 11h e das 
13h às 17h30, diretamente na 
sede da Sectur, localizada na 
Rua Usi Tomi, 567.

Folhapress

Gui Araujo, 33, é o primeiro 
fazendeiro da semana de “A 
Fazenda 13” (Record). O apre-
sentador e influencer, que é ex-
-namorado da cantora Anitta, 
venceu a prova realizada ao 
vivo, concluída na madrugada 
de quinta-feira (16).

Além dele, participaram 
da prova a modelo Aline Mi-
neiro, 29, o empresário e in-
fluenciador Erasmo Viana, 
36, e a influenciadora Mileide 
Mihaile, 32. Esta última, no 
entanto, foi eliminada na pri-
meira parte da prova. Nela, 
era preciso retirar 14 argolas 

que estavam penduradas e 
encaixá-las em um suporte. 
Só passavam para a segunda 
parte os três mais velozes.

Na segunda parte, eles 
precisavam jogar as argolas 
de uma base e tentar en-
caixá-las em pás que tinham 
letras. Quem formasse pri-
meiro a palavra “fazendeiro” 
ganhava o título.

Antes da disputa principal, 
houve uma prova para definir 
os quatro peões que teriam 
a chance de se tornarem fa-
zendeiro da semana. Os par-
ticipantes tinham que tentar 
encaixar argolas em hastes 
de uma mesa: as vermelhas 

davam direito a eliminar uma 
pessoa, enquanto a amarela 
podia trazer um eliminado de 
volta à prova.

Nessa hora, Erasmo foi um 
dos que se saíram melhor, eli-
minando Valentina Francavilla, 
Liziane Gutierrez e Tati Quebra 
Barraco. Medrado eliminou o 
cantor Tiago Piquilo, mas foi 
eliminada por Erika Schneider.

Esta, por sua vez, foi elimi-
nada por MC Gui, que também 
eliminou Rico Melquíades. 
Porém, o funkeiro foi elimi-
nado por Marina Ferrari, que 
teve sua chance limada por 
Mileide. Já Bil Araújo foi eli-
minado por Aline.
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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 1609

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

Sextou, Áries, mas é melhor segurar o desejo de comemorar 
antes da hora. Isso porque o astral fica tenso hoje e será 
preciso jogo de cintura para evitar problemas. Pode ser 
divertido se envolver em assuntos diferentes, mesmo que 
seja apenas fazendo uma conta numa nova rede social, 
mas é bom lembrar que existem alguns limites. Palpite do 
dia: 48, 39 e 57. Cor do dia: mostarda

Se as coisas não andam muito bem, você pode se isolar 
enquanto procura novas maneiras de dar uma sacudida 
na vida profissional. E apesar do desejo de melhorar a 
sua posição no trabalho, é melhor ter cuidado para não se 
queimar com os colegas.  Anote as boas ideias que surgirem 
e não deixe passar nenhuma oportunidade. Palpite do dia: 
85, 04 e 13. Cor do dia: grafite

Sextou, Gêmeos, e seu lado impulsivo e ousado está a todo 
vapor! Pena que será difícil manter o foco no serviço, já 
que você deve passar a maior parte do dia em devaneios, 
então é melhor rever essa postura para não ter que ouvir 
várias cobranças, meu cristalzinho. Depois de cuidar das 
suas obrigações, aí, sim, é hora de se divertir...  Palpite do 
dia: 32, 05 e 68. Cor do dia: pink

Se depender das estrelas, você vai precisar de paciência e 
determinação para contornar imprevistos e fechar a semana 
sem muita dor de cabeça. O dia promete ser movimentado 
e você pode desviar de alguns problemas se prestar atenção 
na sua intuição, que estará ainda mais afiada agora. Palpite 
do dia: 15, 33 e 51.
Cor do dia: marfim.

Logo cedo, vai ser complicado manter o equilíbrio em casa 
e fugir de uma discussão. Os relacionamentos continuam 
em alta, mas respire fundo e morda a língua se quiser 
ter alguma paz com os familiares, especialmente se está 
trabalhando em home office. Disputa com colegas ou o 
excesso de ambição pode deixar o astral meio tenso no 
serviço. Palpite do dia: 97, 70 e 79. Cor do dia: ocre

A Lua segue em Aquário, sinal de que assuntos envolvendo 
a saúde e a rotina continuam exigindo atenção. Se quiser 
que as tarefas sejam entregues a tempo, faça a sua parte 
e cumpra todas as suas responsabilidades. Não deixe a 
rotina atrapalhar a vida amorosa e invista no diálogo para 
acertar qualquer atrito com o mozão. Palpite do dia: 89, 
62 e 98. Cor do dia: preto

Apesar das good vibes da Lua, que segue em 
seu paraíso astral, o clima pode pesar em alguns 
momentos, já que vários astros vão se desentender 
no céu. Vai ser preciso cuidar melhor das suas coisas, 
por exemplo, sem se apegar em excesso, porque há 
sinal de prejuízo ou perda pela frente. Palpite do dia: 
36, 09 e 18. Cor do dia: vermelho

Sextou, meu cristalzinho, e a vontade de ficar em 
casa será grande! Mas se ainda não tá com a vida 
ganha, bora lá encarar as tarefas do dia a dia. Quem 
puder trabalhar em casa, seja em home office ou 
não, pode driblar as energias pesadas deste dia e 
melhorar a produtividade. Palpite do dia: 01, 10 e 
55. Cor do dia: laranja

Seu poder de comunicação continua em alta, Sagita, 
mas você vai falar muito mais do que deve se não tomar 
cuidado. Depois do almoço, a briga entre Lua e Urano pode 
trazer uma certa impaciência se tiver que lidar com a perda 
de dados, informações erradas ou fake news. Invista no 
raciocínio rápido e no diálogo para evitar mal-entendidos. 
Palpite do dia: 29, 02 e 38. Cor do dia: âmbar

Hoje, você corre o risco de se apegar demais ao que 
possui e pode até sair no prejuízo se não tiver cuidado. 
Logo cedo, alguém pode aparecer com uma proposta 
que parece boa demais para ser verdade -- antes de 
investir seu rico dinheirinho, cheque duas vezes se não 
está caindo no golpe, tá? Palpite do dia: 30, 12 e 84.
Cor do dia: violeta

Sextou, Aquário, mas o dia pode ser mais complicado 
do que você gostaria e talvez não tenha muitos motivos 
pra comemorar. Assuntos profissionais podem se tornar 
um problema se não souber ceder em alguns pontos. A 
relação com a família também enfrenta desafios, e uma 
conversa pode descambar para discussão se não tiver 
cuidado. Palpite do dia: 94, 85 e 58. Cor do dia: nude

Sextou, meu bem, mas com a Lua ainda te infernizando, 
vai ser preciso agir com discrição para ficar longe de 
problemas. As comunicações também pedem uma 
atenção extra, porque os astros avisam que pode dar 
tilt! E-mail, conversas, redes sociais, videochamada 
com colegas do serviço, tudo isso está sujeito a mal-
entendidos -- redobre os cuidados.

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

Mônica é presa. Dom comenta com Cris-
tóvão que Sabine tem uma doença no coração. 
Eric pede a Luiza para parar de investigar o 
acidente de Mirella. Ingrid percebe que, sem 
querer, entregou para Luiza a pasta de Eric com 
dados sobre as movimentações de suas contas 
pessoais. Luiza descobre que Eric fez depósitos 
na conta de Isabel. Eric pergunta a Maria Pia se 
ela está observando Malagueta, como ele havia 
pedido. Luiza pergunta a Eric por que ele fez 
depósitos em favor de Isabel. Valquíria e Sandra 
Helena discutem pela herança de dona Marieta. 

Jaqueline propõe a Ariclenes sociedade no 
ateliê de Leclair. Dona Mocinha chama Cecília 
pelo nome. Armandinho oferece um acordo a 
Stéfany para conseguir o divórcio. Eduardo leva 
Breno, Dorinha e Thaísa para visitar crianças 
de um abrigo. Thales tenta se entender com Ju-
linho. Jacques afirma que gostava de Jaqueline 
e Clotilde se espanta. Teresa e Jaqueline se re-
encontram. Valquíria vai à casa de Luti. Marcela 
vai à agência de Edgar e encontra Luisa. Renato 
começa a grafitar seu muro. Érico se aproxima 
de Camila. 

Teresa aconselha Pilar e desconfia de seus 
motivos para viajar. Para não ser detido, Quin-
zinho suborna Borges. Dolores se desespera por 
não conseguir falar com Pilar. Lota e Batista se 
hospedam no hotel do cassino. Samuel descobre 
que Pilar viajou. Leopoldina afirma a Teresa que 
gostaria de ser filha de Luísa. Batista garante a 
Lupita que a afastará de Borges. Pedro e Caxias 
sofrem uma derrota na câmara, orquestrada por 
Tonico. Guebo conforta Samuel, que sofre com a 
ausência de Pilar. Luísa lamenta com Thereza a 
partida repentina de Pilar.

Bianca discute com Karina. Heideguer revela 
que Lobão obrigou Karina a chamá-lo de pai 
para que Gael fosse libertado. Bianca comemora 
a notícia da gravidez de Dandara. Pedro arma 
mais um plano para se reaproximar de Karina 
e pede ajuda a Jade. Henrique janta com Jade e 
Lucrécia. Jade diz a Cobra que está interessada 
por Henrique e o lutador duvida. Tomtom inventa 
para Karina que Pedro está doente. Depois de 
uma sessão de análise com Olga, Nando desiste 
de ser monge. Gael conversa com Wallace, que 
decide deixar a academia do mestre. 

Durante a lua de mel, Junior desenha na 
área “Jurol” dentro de um coração e diz que 
representa o amor eterno entre Junior e Carol. 
Carmen vai ao orfanato com Marian e diz para 
a garota fazer como combinaram. Carmen 
entrega o pingente de Mili e Marian diz que a 
joia era dela, que havia ganho da tia Sofia (Liza 
Vieira) quando era pequena, mas que havia es-
quecido no orfanato e talvez, por isso, ela tenha 
dado para Mili. Mili chora muito por Marian 
mentir e pegar seu pingente. Maria Cecília diz 
para Tobias que está grávida. 

Maria Ísis ampara Kelly. José Alfredo con-
versa com Batista. Kelly pede uma explicação 
a José Alfredo. Cristina liga para Manoel e 
pergunta pelo pai. Cora ouve a conversa entre 
Cristina e Manoel. Maria Marta deixa Maurílio 
desconfiado. Téo Pereira pensa na conversa 
que teve com Maria Marta. Marcão encontra 
o passaporte de Cristina e liga para Maurílio. 
Cristina conversa com Manoel e Antoninho sobre 
José Alfredo. Jurema desconfia de Reginaldo e 
ele conta que descobriu algo sobre Jairo. Jurema 
pede para voltar a trabalhar na casa de Cora. 

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

Daphne Bozaski entra em
‘Nos Tempos do Imperador’

Daphne Bozaski quer alertar e 
inspirar outras mulheres na pele da 
submissa Dolores. A atriz entra em 
“Nos Tempos do Imperador” a partir 
da próxima segunda-feira, dia 20, após 
uma passagem de tempo na trama. 
Interpretada por Júlia Freitas na 
primeira fase, Dolores se torna uma 
mulher com dificuldade de expressar 
seus sentimentos. A jovem, que ainda 
irá encontrar um amor verdadeiro na 
história, foi oferecida em casamento a 
Tonico (Alexandre Nero), depois que 
a irmã, Pilar (Gabriela Medvedovski), 
fugiu. “Ela é uma mulher criada 
sob um patriarcado, privada de 
conhecimento e educação, como 
a maioria das mulheres da sua 
época. O mais bonito da Dolores é 
ver esse processo de descoberta da 
sua coragem. Espero que ela possa 
inspirar as mulheres nos dias de hoje. 
Apesar de tanto avanço, ainda temos 
que nos posicionar diariamente para 
reforçar a valorização feminina”, 
observa Daphne.

Maitê Proença fez 
um desabafo depois do 
vazamento da informação 
de que ela e Adriana 
Calcanhotto estão 
vivendo um romance. O 
relacionamento acabou 
ganhando o noticiário 
e o interesse do público 
desde que veio à tona na 
última sexta-feira. A atriz 
fez uma postagem em 
seu perfil no Instagram 

Maitê Proença cita  ‘intimidade 
exposta’, após romance vazar

Telinha

dizendo que a hora agora é de recolhimento após ter tido “sua intimidade 
exposta”. Maitê Proença fez um desabafo depois do vazamento da 
informação de que ela e Adriana Calcanhotto estão vivendo um romance. 
O relacionamento acabou ganhando o noticiário e o interesse do público 
desde que veio à tona na última sexta-feira. A atriz fez uma postagem em 
seu perfil no Instagram dizendo que a hora agora é de recolhimento após 
ter tido “sua intimidade exposta”. “Tenho um mecanismo meio recorrente: 
quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as 
paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas 
também é possível que tudo vá parar no lixo”, desabafou Maitê, postando 
também imagens de um cavalo selvagem com uma música ao fundo. Tenho 
um mecanismo meio recorrente: quando minhas intimidades são expostas, 
me recolho e rearrumo as paredes internas. 
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

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 

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

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

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

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

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

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 – 
CENTRO

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

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

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

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

CHAPADÃO DO SUL
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 

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

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  

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

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 

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   

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

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

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 

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

AMAMBAI  
L039D– Av Madri, 15 
loja 03 – 46,48m² – sala, 
copa, 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 

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

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 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 

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

BAIRRO TIRADENTES-
-R$ 190.000,00

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

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

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

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 pla-
nejada, ar cond. banhei-
ro com armário, pia de 
mármore, espelho, piso 
porcelanato, luzes de led, 
teto de gesso,  elevadores, 
garagem coberta, aceita 
permuta ou proposta. F:  67 
99916-1280.

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

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

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 

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

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  

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

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

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

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

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

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 cober-
to, 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 

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

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.

VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ

Uma área de 45x60 (cada 
lote 15x45) com escritura 
e IPTU pago. Valor R$ 100 
mil  F: 98174-1862.

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

CENTRO
Salas Comerciais Em Pré-
dio Comercial Com Exce-
lente Localização Na Rua 
Pedro Celestino Sub Esqui-
na Com Av Afonso Pena. 
Dois Andares Disponíveis. 
LORIDANI MARTINS - CRE-
CI 1851 - 3321-9131

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

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

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

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

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 
2019 2020 BRANCO 24607 
QUQ3264 Flex   TECA  
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

PALIO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

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

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

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - 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 
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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

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 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

KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

KA SE AT 1.5 
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 29035 
QQH4762 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 
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

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

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

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: 16/17 COR: BRAN-
CA/COMPLETO/R$ 43.500  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br 

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

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

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

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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 

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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014 
BRANCO 84663 FNY2885 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GOL 1.0 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

 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

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

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
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
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. 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 Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

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

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V 
TURBO 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

CERATO 1.6 EX3 
SEDAN

CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

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

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

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 

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

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

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 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 
EXP. 

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

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 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 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 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 
16V Aut 2018 2019 BRAN-
CO 32816 QPF5557 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO 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

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 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
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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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

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

IX35 GL 2.0 16V 2WD
ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex 
Aut. 2016 2017 BRANCO 
105000 QAA5731 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, 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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 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 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

DEDETIZAÇÃO COM 
GARANTIA

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

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

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

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

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

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

CONSTRUÇÃO E MANU-
TENÇÃO CHANDI

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

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

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

CR PINTURAS& REPIN-
TURAS

Serviços de textura, grafia-
to, granelli, pinturas de por-
tões e ferragens em geral, 
madeiramento, aplicação 
de resina em telhado e 
pinturas de calçadas. Orça-
mento sem compromisso. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99302-7814

VANILDO PINTURAS
Trabalhamos com pinturas 
em geral, acabamentos fi-
nos e excelente qualidade. 
Atendemos em toda Campo 
Grande/ MS. Aceitamos Pix, 
cartão de débito/ Crédito. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99836-1032

JASMIM DO POETA 
MANUTENÇÃO DE JAR-

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

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

GAVILAN MARTELINHO 
DE OURO

Trabalhamos com funilaria, 
pinturas, recuperação de 
para choque, polimento de 
farol. Estamos localizados 
na rua: José Paes de Farias, 
532. Vila Jacy WhatsA-
pp:(67)98108-7834 

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 

SERRALHERIA FER-
REIRA

Trabalhamos com fabri-
cação de portas, portões, 
janelas, escadas, grades, 
estruturas em geral, artigos 
de serralheria e automação. 
Avenida: Marques de Leão-
563 Campo Grande/MS . 
Contato: (67) 99282-4089 

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 MECÂNICA 
PEDROSA

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

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 

FISIOTERAPIA RESPI-
RATÓRIO E MOTORA

 Mário Oscar Gimenez   Fi-
sioterapeuta  CREFITO-13 
/ 323022-F  WhatsApp: 
(67)9 9892-0371 

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

HB20 UNIQUE 1.0
 HYUNDAI HB20 UNIQUE 
1.0 FLEX 12V MEC 2019 
2019 BRANCO 31320 
QQH1410 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

 JD CALHAS
Calhas, rufos, pingadei-
ras, condutores, chami-
nés… Orçamento sem 
compromisso. Serviço de 
qualidade, há 10 anos no 
mercado. Nossos telefo-
nes:  (67)99200-8592 / 
(67)99607-1235 

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

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 

JMA CONSTRUÇÃO & 
REFORMA 

Tudo para seu conforto, 
atendemos casas, sítios, 
chácaras e fazendas em 
todo o Estado de MS. 
Serviço com garantia e 
qualidade. Orçamento sem 
compromisso. Ligação e 
WhatsApp (67) 99117-
8940/ (67) 99156-1635

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

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 

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, automatização 
de portão eletrônicos, cerca 
elétrica, sistema de alarme, 
venda e manutenção. Soli-
cite 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).

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 

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

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

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

RONALDO AUTO PEÇAS
Especializado em reparação 
e peças novas e semi-no-
vas para câmbio automáti-
co, nacionais e importados. 
Trabalhamos em toda MS. 
Maiores informações 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

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

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 

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. 

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

GRANDE/ MS
Trabalhamos com Dedetiza-
ção em geral, Descupiniza-
ção, Desratização, Limpeza 
de caixa Água, Pombos e 
Morcegos. Orçamento Gra-
tuito 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  

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 

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
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STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

Olá meninos e meninas. 
Massagem relaxante unis-
sex Massagem modelado-
ra. Depiladora e limpeza 
de pele, cone chinês. Não 
deixa para amanhã a mas-
sagem que pode receber 
hoje. Para mais informa-
ções: (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

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 residência  
com instalações grátis, 
equipamentos grátis. 35 
dias para começar a pa-
gar! Consulte seu ende-
reço: (67)98475-6559 / 
(67)992488547 Consulto-
ra Patrícia  

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

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

DOCES DOÇURAS 
Encomendas de bolo e do-
ces para sua festa e evento 
proporcionando sabor e 
qualidade. Faça seu pedi-
do pelo nossos canais de 
atendimento abaixo: What-
sapp (67)99227-8629 
Jéssica Instagram: @do-
cess_docurass 

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 sem-
pre uma maneira elegante 
e carinhosa de presentear. 
Trabalhamos com cesta 
para todas as ocasiões. 
Aceitamos cartões de 
crédito e débito. Entrega 
grátis em toda Campo 
Grande. Orçamento, valo-
res e modelos:  WhatsApp: 
(67)99265-9025  

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarra-
ção, feitiços. Faço e desfa-
ço todos os tipos de trab. 
Hora marcada. Sigilo abso-
luto. T: (67) 99211-2371 


