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Decreto que passa a valer a partir de segunda amplia lotação em eventos e item de proteção segue na lista de exigência

Uso de máscara ainda é obrigatório, mas cai 
em desuso com passar do tempo e novas regras
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ARTES

Palmeiras pega o 
lanterna de olho 
no Corinthians 
Página B1

Em seis meses, custo de 
alimentos mais do que 
dobrou nos supermercados

Os preços dos alimentos em 
supermercados de Campo Grande 
mais que dobraram em um período 
de seis meses. Segundo levanta-
mento realizado pelo jornal O Es-
tado, dos 27 produtos pesquisados, 
14 apresentaram alta de mais de 
50%. O tomate foi o item que mais 
encareceu desde março deste ano e 
é destaque com aumentos expres-

sivos em vários supermercados, 
com variações de 50%, 139% e 
177%. Nos últimos anos, muitos 
brasileiros tiveram de optar pela 
carne de frango em virtude das 
altas consecutivas do corte bovino. 
Mas até a ave sofreu reajustes, e 
agora aparece em segundo lugar 
do ranking como o produto com a 
maior diferença de valor. Página A7

Mesmo com a manutenção 
da necessidade do uso de 
máscaras de proteção, 
descrito no novo decreto 
publicado pela Prefeitura de 
Campo Grande ontem (17), a 
população da Capital revelou 
que as novas flexibilizações 
apontadas no texto, acompa-
nhadas pelo avanço da vaci-
nação contra a COVID-19 e 
por menores índices de in-
ternações por complicações 
da doença, podem dar a im-
pressão de que a pandemia 
já acabou e, com isso,  a ex-
pectativa para eles é de que 
a utilização do EPI (equipa-
mento de proteção indivi-
dual) seja deixada cada vez 
mais de lado. Contudo, os 
especialistas afirmam que o 
combate ao novo coronavírus 
não acabou e que, por isso, 
é preciso manter o uso do 
equipamento. Página A5

O ministro do STF Dias 
Toffoli disse que  é preciso 
combater fake news e lutar 
contra forças sectárias, 
autoritárias e antidemocrá-
ticas que passaram a ter 
impacto na política. Página A3

Um dos símbolos turísticos mais 
simpáticos da Capital, o monu-
mento “O Beijo”, localizado na 
rotatória do Lago do Amor, passou 

por restauração pelas mãos do 
próprio artista, Pedro Guilherme. 
Inaugurada em 2008, a escultura 
tem como inspiração o clima ro-

mântico da região. A ação faz 
parte de um conjunto de cinco mo-
numentos que estão sendo refor-
mados pela prefeitura.  Pagina C3

‘O Beijo’ dos peixes

Cabe à Justiça 
Eleitoral esclarecer 
dúvidas e mentiras
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Europa recomenda 
combinar vacinas da 
Pfizer e da AstraZeneca 
Página B3

Famílias apelam 
para doações de 
sangue na Capital
Página A6

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  22º        38º
Dourados  22º        38º
Corumbá  25º        41º
Ponta Porã  21º        36º
Três Lagoas  23º        38º

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Setembro Amarelo é o mês de valorização 
da vida e prevenção ao suicídio, atual-
mente a segunda causa de morte entre 

adolescentes e jovens brasileiros de 15 a 29 
anos. Em um país alegre, tropical e ensolarado 
como o nosso, por que muitos decidem exter-
minar a própria vida? Vamos refletir? 

São inúmeras instituições e órgãos fazendo 
campanhas para alertar sobre o problema 
mundial do suicídio: uma verdadeira pan-
demia. Vivemos em uma sociedade acelerada e 
ansiosa, onde as questões de saúde mental só 
aumentam. Portanto, precisamos de cada vez 
mais espaços para discussão do tema. 

Depressão, transtorno bipolar e abuso de 
drogas são as causas mais frequentes. Outros 
fatores de risco para o suicídio são situações 
como desemprego e desilusões amorosas. É 
preciso buscar auxílio profissional. A Organi-
zação Mundial de Saúde afirma que o suicídio 
tem prevenção em 90% dos casos. Por isso a 
importância de constantes campanhas e tra-
balhos de conscientização.

Crise de pânico, fobia social, ansiedade, 
estresse? Todos esses males modernos podem 
e devem ser evitados (ou amenizados), a de-
pender de como encaramos a vida e como nos 
relacionamos com tudo e com todos. Prevenir 
é sempre o melhor remédio.

Como começou a iniciativa do mês? Em 
1994, um jovem americano, chamado Mike 
Emme, com apenas 17 anos, suicidou-se diri-

gindo o seu carro amarelo. Seus familiares e 
amigos distribuíram no funeral cartões, com 
fitas amarelas, oferecendo mensagens de con-
solo e solidariedade às pessoas que estivessem 
enfrentando as mesmas dores. 

A mensagem se ampliou pelo mundo e o 
mês de setembro, dedicado à prevenção do 
suicídio, foi denominado “amarelo”. Divaldo 
Franco, palestrante e escritor espírita, nos 
propõe a seguinte reflexão: Por que o século 
da tecnologia avançada parece ter agravado 
os conflitos do vazio existencial, da indiferença 
pela vida e a fuga terrível pelo suicídio? 

As estatísticas são assustadoras, exigindo 
providências urgentes, especialmente nos 
lares, cuja estrutura moral vem-se deterio-
rando com velocidade. A destruição da família, 
o desrespeito às tradições, a desconsideração 
à velhice, a “sexolatria”, o exagerado culto 
ao corpo, a indiferença e a violência genera-
lizada nas relações têm substituído todos os 
valores que constituem a base de segurança 
emocional do indivíduo, deixando sem sentido 
a sua existência.

Torna-se imprescindível, portanto, o auxílio 
de todos os setores da sociedade: a união da 
família, a atenção da escola, o atendimento 
humanizado dos profissionais da saúde e o 
tralho abnegado de voluntários e religiosos. É 
preciso conectar menos telas e mais pessoas, 
resgatar a sensação de pertencimento, a vi-
vência comunitária, coletiva e solidária. 

E onde estão os ideais que dão sentido es-
piritual à vida física? A fé religiosa, que vem 
desaparecendo com a volúpia do materialismo, 
também responde pelo tremendo caos que nos 
assusta. São muitas as causas do suicídio, es-
pecialmente as de natureza mental. Relevante, 
igualmente, o fator espiritual (obsessão), além 
dos fatores psicológicos, culturais, materiais 
e sociais.

Portanto, busquemos todos enfrentar o 
problema, ajudando uns aos outros. Valori-
zação da vida é investir em valores. Valorizar 
é dignificar, enobrecer, respeitar.  Devemos 
avaliar: quais são os verdadeiros valores, o 
que realmente tem valor, o que valoriza e o 
que desvaloriza a vida?

Consideremos, por fim, os efeitos infinita-
mente perturbadores para aqueles que “fogem 
da luta”, abandonando o corpo. Sim, o suicídio 
não resolve os dramas existenciais, porque 
a vida prossegue “além-túmulo”. Não nos 
iludamos, pois cada qual colhe na vida espi-
ritual, conforme haja vivido na vida terrestre: 
os frutos da sua fraqueza ou da sua coragem.

Acreditando ou não, o fato é que a vida é 
um eterno semear e colher. Sempre podemos 
recomeçar, é verdade, mas sempre é possível 
evitar os atos inconsequentes que só atrasam 
indefinidamente a nossa evolução e felicidade. 
Sem dúvidas, o mais triste dos atos infelizes é 
o suicídio, pelo sofrimento que gera no próprio 
suicida e nas pessoas a sua volta. 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Co le ti va men te, a man che te de ontem:
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algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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Editorial

É urgente a valorização da vida!

LGPD um ano depois e você já se adequou?

Rodolpho Barreto Pereira 

Giuliana Gattass

Vivemos numa Sociedade na qual for-
necemos nossos dados diariamente 
para que possamos comprar um 

remédio na farmácia, efetuar um saque no 
caixa eletrônico, ter atendimento no posto 
de saúde, preencher uma ficha na consulta 
médica, acessar o Instagram, Facebook, 
Linkedin ou Spotify

Quantas vezes você já foi a uma far-
mácia para comprar um remédio para 
dor de cabeça ou um esmalte e solicitam 
seu nome, CPF, e sem essas informações 
o ¨sistema não processa a sua compra¨? 

Será que preciso mesmo fornecer meu 
CPF na Farmácia? Onde esses meus dados 
que eu forneço são armazenados?  Será 
que são partilhados com outras empresas? 
E será que são comercializados e eu nem 
sei? Será que não corro risco de vazamento 
de dados? E se usarem meus dados para 
outros fins? 

No dia 18 de setembro de 2020 entrou 
em vigor efetivamente no Brasil a Lei 13. 
709/18, Lei Geral de Proteção de Dados, 
(LGPD), criada com o objetivo de proteger 
os direitos dos titulares de dados pessoais, 

os quais são considerados direitos funda-
mentais, concedendo mais transparência 
e controle aos titulares em relação ao uso 
dos seus dados pessoais, além de restringir 
e regular toda e qualquer forma de trata-
mento de dados (coleta, armazenamento, 
compartilhamento, etc.) por terceiros.

Apesar de já termos um ano de vigência 
muitos ainda desconhecem a sua impor-
tância e muitas vezes o seu conteúdo.

Muitos não sabem por exemplo que 
todos que tratam dados pessoais, para 
fins econômicos, e oferecem produtos ou 
serviços para quem está em território 
Nacional precisa se adequar, sejam esses 
dados de funcionários ou colaboradores, 
fornecedores, sócios ou clientes, seja ainda 
dados no  meio físico (arquivos de papel) 
ou meio digital precisam cumprir o que 
determina a norma.

E que todos  que efetuarem  tratamento 
de dados pessoais com fins  econômicos, 
deverão seguir o que determina o texto 
da lei, e deverão corrigir dados pessoais 
incompletos, inexatos ou desatualizados, 
efetuar bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com a lei, efetuar a por-
tabilidade de dados a outro fornecedor de 
qualquer ramo produto ou serviço, além de 
eliminar dados tratados sem consentimento.

E mesmo com um ano de vigência muitos 
ainda não mudaram a forma como tratam 
dados, não reformularam contratos, não 
criaram políticas, não adaptaram o site, 
enfim não se adequaram.

A quem  não cumprir o que determina 
a lei poderão ser aplicadas sanções que 
vão desde uma advertência, o bloqueio de 
dados pessoais, a suspensão temporária 
ou a proibição da atividade de tratamento 
de dados pessoais até a aplicação de multa 
simples de até 2% do faturamento no seu 
último exercício, excluídos os tributos, 
limitada a R$ 50.000.000,00 por infração 
e ainda multa diária, respeitado o limite 
do da LGPD.

Você ainda não está em conformidade 
com a Lei?

Precisamos estar em conformidade com 
a LGPD porque as sanções já começaram 
a ser aplicadas. 

Gestora de privacidade, consultora e pal-
estrante atuando em Compliance, Proteção 

de Dados, Direito Internacional e Direito 
Empresarial. Advogada no Brasil e na Europa, 

prof. de pós-graduação, auditora ISO 19600 
e 37001. com mestrado e doutoranda na 

Universidade de Lisboa. 
E-mail giulianagattass@gmail.com

O autor é palestrante e escritor nas áreas de 
desenvolvimento pessoal e espiritualidade. 

Adquira o livro beneficente “Palavras de Luz”. 
Saiba mais, entre em contato. Instagram/

Facebook: @rodolphobpereira

O turismo de Mato Grosso do Sul, 
mais precisamente de Bonito 
volta aos holofotes nacionais, 

após a paradeira advinda da pandemia 
da COVID-19. Tanto que o município é a 
bola da vez na rota de visita dos minis-
tros do atual governo e até quem sabe do 
próprio presidente Jair Bolsonaro, que 
poderá dar as graças de sua presença 
por lá no dia 1º de outubro.

Após fechamento total de suas atra-
ções, diante de cuidados com a bios-
segurança, a cidade já teve em agosto 
o melhor mês de turismo dos últimos 
cinco anos e agora deverá ampliar em 
300% sua atração de turistas chegando 
a 5 mil por mês até o fim do ano.

A importância do destino é tamanha 
que a Gol anunciou esta semana a 
abertura de dois voos semanais para 
o município. Os voos sairão duas vezes 
por semana de Congonhas (SP) sem 
escalas direto para Bonito.

E mais, na sexta-feira o próprio 
ministro do Turismo, Gilson Machado 
Neto, estará na localidade conversando 
com o trade turístico. Tudo isso vai 
representar mais investimentos para a 
cidade que já conseguiu do Governo do 
Estado cerca de R$ 30 milhões em obras 
de infraestrutura.

Mas, pela preocupação com o meio 
ambiente, o turismo sustentável deve 
permear as ações estratégicas que 

visam colocar Bonito ainda mais em 
evidência na rota nacional de passeios. 
Com um bioma frágil e com histórico de 
degradações ambientais que vão desde 
o escurecimento das águas do Formoso 
até contaminação de nascentes por 
agrotóxicos, passando por ampliação 
das margens dos rios, a cidade exige 
um cuidado especial.

Por isso os governantes que aqui vi-
sitam as belezas naturais devem estar 
atentos ao fato de que ampliar o volume 
de turismo na cidade vai gerar mais di-
visas e ajudar a recuperar a economia 
local, mas sem jamais esquecer da 
vulnerabilidade do bioma. A natureza 
agradece.

Bonito é a bola da vez
Por isso os governantes 
que aqui visitam as be-
lezas naturais devem 

estar atentos ao fato de 
que ampliar o volume 
de turismo na cidade 

vai gerar mais divisas 
e ajudar a recuperar a 

economia local, mas sem 
jamais esquecer da vul-

nerabilidade do bioma. A 
natureza agradece.

A vida é um desafio a ser vencido, dia após 
dia. Um desafio em grupo! Busque ajuda, mas 
não desista! Se nos permitirmos o desenvolvi-
mento do amor, aprendendo e trabalhando uns 
pelos outros, completaremos com sucesso a 
nossa jornada! Não fuja da boa luta! Valorize 
a Vida!
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1º Leilão Beneficente 
No próximo dia 16 de outubro, Mato Grosso do Sul e todo o 

Brasil poderão participar do 1º Leilão Beneficente em prol da 
causa autista no Estado. O evento é promovido pelo deputado 
estadual Neno Razuk (PTB), em parceria com empresários 
e personalidades para angariar fundos para a AMA-CG (As-
sociação de Pais e Amigos dos Autistas de Campo Grande), a 
AAGD (Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande 
Dourados) e também para a criação da Associação dos Pais e 
Amigos dos Autistas de Naviraí. 

CMS
Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

do Sul aprovaram, em primeira discussão, o Projeto de 
Lei 267/2021, do governo do Estado, que reduz alíquota 
sobre o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) na fatura da conta de energia dos consumidores  
sul-mato-grossenses, no período em que estiver em vigência 
a bandeira de escassez hídrica, fixada pela Aneel (Agência 
Nacional de Energia Elétrica). A matéria vai para segunda 
discussão na próxima terça-feira (21).

Visita

O jornal O Estado recebeu o Clube dos Desbravadores 
Falcão Peregrino, em que os conselheiros Letícia Rodri-
gues (vice-diretora), Jeniffer e Klerison Ribeiro acom-
panharam quatro desbravadores, que realizavam visita 
técnica à sede do jornal para conhecer o funcionamento 
de uma redação desde a produção de notícias à confecção 
do impresso. Após a visita, os desbravadores devem re-
ceber uma insígnia de jornalismo, que faz parte das 460 
existentes dentro de uma gama de atividades. Os desbra-
vadores tiraram fotos com as equipes de jornalismo e sa-
naram dúvidas sobre o ambiente de trabalho.

Andrea Cruz

Bastidores
POLÍTICA

Ministro defendeu 
as instituições, 
sistema eleitoral 
e a democracia

Não é o momento para 
exigir passaporte sanitário 
no Brasil, diz Luiz Ovando

Pedro Juan Caballero 
tem quatro candidatos e 
prefeito quer reeleição

Toffoli propõe luta contra 
forças sectárias e fake news

Ministro Dias Toffoli, 
ao lado do presidente 
do TRE-MS, Paschoal 

Carmello, durante 
solenidade da Ouvidoria 

da Justiça Eleitoral 

Nilson Figueiredo

Divulgação

Reprodução

Nilson Figueiredo

Andrea Cruz e Clayton Neves

O ministro do STF (Su-
premo Tribunal Federal) 
Dias Toffoli, que esteve em 
Campo Grande ontem (17), 
pontuou que é preciso ter 
atenção diante de forças au-
toritárias e antidemocráticas 
que fazem parte do cenário 
politico do país. 

Toffoli declarou o impor-
tante trabalho da Justiça 
Eleitoral e para desmentir 
fake news e dar segurança 
à sociedade. O ministro re-
cebeu homenagem durante 
evento em comemoração aos 
dez anos de fundação do 
COJE (Colégio de Ouvidores 
da Justiça Eleitoral) na sede 
do TRE-MS (Tribunal Re-
gional Eleitoral de MS).

Para o ministro, o uso 
da internet por extremistas 
políticos, pessoas antissis-
tema e anti-instituições que 
passou a crescer nos úl-
timos anos no Brasil deve ser 
combatido. “A polarização 
política pode ser uma novi-
dade no cenário brasileiro 
nos últimos anos. Mas está 
longe de ser um fenômeno 
exclusivo do nosso país. Os 
exemplos de democracias 
que convivem historicamente 
com esse fenômeno são abun-
dantes. Alguns estudiosos 
chegam a consideram que o 
termo ‘polarização’ já não é 
o suficiente para definir a 
complexidade comumente e 
preferem falar em momento 
de sectarismo político.”

Ele citou o exemplo da 
última eleição presidencial 
dos Estados Unidos e em sua 
visão o país também não está 
livre de derivados do popu-
lismo e sectarismo. Para To-
ffoli, a invasão ao Capitólio 
demonstrou o quão grave é 
a mentira disseminada em 
massa. 

“No Brasil, a emergência 
de políticos sectários com o 
uso das tecnologias em larga 
escala levou a orquestra-
ções antidemocráticas, que 

Andrea Cruz

No próximo dia 10 de ou-
tubro, o Paraguai realiza elei-
ções municipais, para eleger 
prefeitos e vereadores. A ci-
dade de Pedro Juan Caballero, 
que faz fronteira com Ponta 
Porã-MS, tem quatro candi-
datos à majoritária. O atual 
prefeito José Carlos Acevedo 
busca reeleição e, se tiver 
sucesso, exercerá o quarto 
mandato. 

Conforme dados oficiais do 
Tribunal Superior Eleitoral 
do Paraguai, os outros três 
candidatos tentam quebrar a 
hegemonia de José Carlos. 
No total, 16 agrupamentos po-
líticos lançaram candidatos 
para as eleições municipais, 
mas apenas quatro apresen-
taram candidatos à prefeitura.

José Carlos Acevedo, que 
enfrentou processos judiciais 
contra a sua candidatura, 
venceu as eleições internas 
do PLRA (Partido Liberal Ra-
dical Autêntico) com 90% de 
votos para disputar o quarto 
período ao comando da cidade 
fronteiriça. 

O concorrente mais forte 

é do Partido Colorado, maior 
rival do PLRA em todo o 
país. O ex-deputado federal 
Marcial Lescano integra o 
grupo da Associação Na-
cional Republicana e vai para 
mais uma disputa em nível 
municipal. Ele é advogado 
e professor universitário, já 
foi vereador e deputado pelo 
Partido Colorado.

O PCN (Partido da Cru-
zada Nacional) emplacou o 
autônomo Charlie Fernandez, 
que ao lado de seus candi-
datos a vereadores leva suas 
propostas para administrar a 
cidade. Pelo Partido da União 
Nacional disputa Armando 
Villalba Vilamaior. 

Conforme o site Conjec-
turas, últimas pesquisas elei-
torais indicam que o prefeito 
José Carlos Acevedo e Marcial 
Lescano travam a disputa di-
retamente, pois possuem um 
maior número de filiados, con-
tando ainda com a tradição 
dos seus respectivos partidos.

Eleição no Paraguai
A eleição é em turno único, 

e não há segundo turno. O 
primeiro voto é para prefeito 

atacaram frontalmente as 
instituições. Foi preciso que 
a democracia defendesse a 
própria democracia e a Cons-
tituição. Foi preciso que o 
STF e o TSE tenha atuado 
de forma coesa para desem-
penhar papel central para 
conter as condutas crimi-
nosas desses movimentos 
de inspiração autoritários. 
Movimentos que apostam em 
desinformação e na memória 
curta das pessoas.”

O ministro também in-
formou sobre a importância 
da Justiça Eleitoral e demais 
instituições terem combatido 
fake news com insistência. 
Toffoli afirma que todo o 
processo eleitoral do país 
é organizado a comando da 
Justiça Eleitoral, que atua 
no campo administrativo, 
jurisdicional e com desenho 
organizacional de controle 
das eleições. “Contamos 
com trabalho de excelência 
realizado pelos 27 Tribu-
nais Regionais Eleitorais e 
aqui em Mato Grosso do Sul 
saúdo o presidente Paschoal, 
que também faz com que 
todo esse sucesso do voto 
eletrônico seja exemplo no 
mundo.”

Contra a ideia de voto im-
presso difundida nos últimos 
meses pelo presidente Jair 
Bolsonaro e apoiadores, o mi-
nistro reafirmou a segurança 
das urnas eletrônicas. “O voto 
eletrônico é auditável. Cabe 

a todos os autores da Justiça 
Eleitoral trabalharem sempre 
unidos para esclarecer as 
dúvidas e as mentiras con-
tadas [por esses grupos] para 
estabelecer a verdade sobre o 
processo eleitoral. O diálogo é 
importante diante das forças 
que disseminam falsas infor-
mações.”

Homenageados
O presidente da 3ª Seção 

do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça), ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca, também 
recebeu homenagem e parti-
cipou do encontro que teve 
como um dos anfitriões o 
presidente do TRE-MS, de-
sembargador Paschoal Car-
mello Leandro.

O ministro Dias Toffoli foi 
agraciado com a outorga da 
Medalha de Mérito Comemo-
rativa aos dez anos do COJE. 
As homenagens são feitas às 
personalidades que contribu-
íram, ou vêm contribuindo, 
para a consolidação e o for-
talecimento das ouvidorias. 
Ao início do discurso Toffoli 
fez agradecimentos a todos 
os magistrados, servidores e 
prestou homenagem especial 
às mulheres.

“Sempre quando se fala 
em Ouvidoria da Justiça se 
tem uma resistência e isso 
é reconhecido quando você 
tem retorno da sociedade 
frente ao nosso trabalho. 
Fico honrado de ter sido o 

primeiro a receber a me-
dalha em passagem pela 
presidência do STF quando 
procuramos dar dignidade 
e consistência no ponto de 
vista normativo em todas as 
ouvidorias, dando uma maior 
institucionalidade para uma 
atuação dos ouvidores da 
Justiça Eleitoral. Este ano, 
em um momento em que 
celebramos os dez anos da 
criação do Colégio de Ouvi-
dores da Justiça Eleitoral o 
convite para participar deste 
evento é de muita honra.”

Toffoli destacou que a Jus-
tiça Eleitoral possui suas 
peculiaridades e sua im-
portância. Ele afirma que a 
ampliação das condições de 
trabalho para as ouvidorias 
é essencial, por isso quando 
foi presidente do STF pu-
blicou normativa institucio-
nalizando o setor. 

“O trabalho das ouvidorias 
eleitorais mostra-se ainda 
mais relevante nessa era 
de ‘pós-verdade’. É preciso 
entender que a cidadania 
inteligente e conectada dos 
dias de hoje é também alvo 
constante de campanha de 
desinformação, de intole-
rância, e de ódio. É vulne-
rável a manipulações orien-
tadas  por discursos políticos 
que alimentam o sectarismo, 
o tribalismo, a animosidade e 
o medo em relação ao outro e 
ao diferente. Vivemos na era 
dos engenheiros do caos.”

Acevedo, Lescano, 
Villalba e Fernandez 
disputam o cargo de 

intendente 

Deputado federal Luiz 
Ovando afirma que 
processo de imunização 
não pode ser perpétuo

Médico há 46 anos, o depu-
tado federal Dr. Luiz Ovando 
(PSL) é contra a exigência 
do passaporte sanitário no 
Brasil. Defensor da vaci-
nação, segundo ele, “a medida 
sanitária mais eficaz há 225 
anos”, Ovando explica que o 
processo de imunização não 
pode ser perpétuo. 

O parlamentar afirma que 
os defensores de documento 
sanitário não têm coragem 
de admitir desconfiança em 
relação à efetividade e à 
segurança dos imunizantes. 
“Criam saídas honrosas, tra-
tando a terceira dose como 
‘reforço’, sem confirmação 
científica sobre a eficiência 
do procedimento e sem saber 
se funciona”, argumenta. 

Em vídeo publicado em 
suas redes sociais, Ovando 
sustenta que, se a terceira 
dose é necessária, o termo 
reforço” é impróprio, devendo-
-se, neste caso, dizer o porquê 
de dose adicional e mostrar o 
fundamento científico ou eco-
nômico da iniciativa. 

Cita o fato de o Ministério 
da Saúde não aprovar essa 
medida até que se complete a 
vacinação com as duas doses 
indicadas e a verificação 

científica da efetividade do 
planejado pelo Programa Na-
cional de Imunizações.

“A tentativa de reduzir 
a disseminação é louvável, 
mas a imposição do passa-
porte é juridicamente inade-
quada. Mais abusivo se torna 
quando a vacina ainda não 
foi disponibilizada a toda a 
população”, observa.

Ovando afirma que a exi-
gência do passaporte sani-
tário criará grupos sociais 
excluídos, além de discri-
minar e separar, ferindo o 
princípio da isonomia e ge-
rando problemas ético-jurí-
dicos. “Antes disso, deverí-
amos mostrar a efetividade 
das duas doses recomen-
dadas, denunciar o número 
de complicações e suas se-
quelas, aceitar a orientação 
científica de que em crianças 
e adolescentes o risco do 
procedimento é maior do que 
a doença”, sugere. 

Ao mesmo tempo, argu-
menta, é preciso começar 
outra linha de investigação 
sobre acompanhamento dos 
vacinados em diferentes 
faixas etárias para análise 
da reação orgânica perante 
o coronavírus. 

(intendente) que não tem 
vice-prefeito. 

O segundo voto é para 
vereador (concejal). O voto 
para eleger os prefeitos é 
direto e a principal diferença 
em relação ao Brasil é que 
o voto para vereador não 
é dado a um candidato es-
pecífico, mas a uma chapa 
apresentada por cada par-
tido, chamada de “Lista”. As 
“Listas” que obtiverem mais 
votos ocuparão o maior nú-
mero de cadeiras na Câmara 
(Junta Municipal).

No Paraguai, o voto é consi-

derado facultativo. A votação 
é em cédulas de papel, que 
contêm, além do nome, par-
tido e número dos postulantes, 
fotos para facilitar o voto de 
pessoas com dificuldade de 
visão ou leitura.

Para votar, o eleitor deve 
dirigir-se à seção na qual está 
inscrito e apresentar docu-
mento de identidade. Ao sair 
do local de votação, volta para 
casa com o polegar sujo de 
tinta, em sistema que serve 
para dificultar que um mesmo 
eleitor use os documentos de 
várias pessoas para votar.
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Eleições 2022

Palavras

Apresentador disse estar ‘analisando de fato’ a proposta do partido

‘Vale a pena ser presidente, não tem 
comunista na minha cadeira’, diz Bolsonaro

Datena é convidado a se filiar 
ao PDT para ser vice de Ciro 

Marcos Corrêa/PR

Reprodução/Facebook

José Luiz Datena se 
filiou ao PSL, porém 
pode mudar de 
sigla para concorrer 
nas eleições

Folhapress

Lançado pelo PSL como 
pré-candidato à Presidência, 
o apresentador José Luiz Da-
tena recebeu convite para se 
filiar ao PDT. A legenda ofe-
rece ao jornalista a opção de 
se candidatar a vice de Ciro 
Gomes (CE).

O jornalista afirmou estar 
“analisando de fato” a pro-
posta. À “Folha de S.Paulo” 
o presidente do PDT, Carlos 
Lupi, contou que também há 
a possibilidade de Datena ser 
lançado a governador ou se-
nador.

“Vamos avaliar em pes-
quisa as três opções: vice-
-presidente, governador ou 
senador por São Paulo”, disse 
Lupi. A conversa do presidente 
do PDT e Datena ocorreu na 
segunda-feira (13).

O apresentador da Band 
se filiou ao PSL em julho. 
A sigla, porém, está prestes 
a concluir fusão com DEM, 
que pretende colocar o nome 
do ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta (Saúde) como pré-
-candidato.

Por essa razão, disse 
Datena, ele decidiu manter 
conversas com outros atores 
políticos. “Eu acho que todo 
mundo está conversando com 
todo mundo. Eu sou novo 
nesse negócio de política, e 
nas outras vezes que tentei 
entrar na política comecei a 
entender o método das pes-
soas”, disse Datena.

“Duvido que o PSL não es-
teja conversando com outros 
candidatos e também não sei o 
que vai resultar dessa fusão do 
DEM. Então, estou ouvindo as 
pessoas, e o Ciro é um cara de 
quem gosto muito”, afirmou.

A hipótese de ele ser vice de 
Ciro foi ventilada em agosto. À 
época, ambos refutaram a pos-
sibilidade. Agora, no entanto, 
o chamado foi oficializado.

“Tenho muita afinidade com 
o Ciro, e ele é um cara que 
eu respeito e gosto muito. 
Essa aproximação tem suas 
diferenças, mas é ideologica-
mente parecida. Ele é um cara 
honesto, decente, não é invi-
ável [aceitar o convite]”, disse 
Datena. “Respeito o Mandetta, 
mas o Ciro para mim é melhor 
que ele.”

O apresentador ainda 
afirmou que a decisão sobre o 
cargo ao qual se candidatará 
vai depender da performance 
em pesquisas eleitorais.

O presidente do PDT disse 
que, caso Datena se filie ao 
partido, qualquer decisão será 
tomada em conjunto e baseada 
em pesquisas qualitativas e 
quantitativas.

“Tem prestígio popular no 
maior estado da federação, 
São Paulo. É nome conhecido 
nacionalmente, e amigo do 
Ciro há muitos anos”, afirmou 
Lupi sobre o convite feito ao 
apresentador.

A ideia de convidar Datena 
tem como objetivo fortalecer a 
candidatura de Ciro com um 

nome de forte apelo popular. 
Apesar de diversos partidos 
tentarem lançar nomes para 
concorrer com uma terceira 
via à polarização Lula-Bol-
sonaro, nenhum nome alter-
nativo colocado no tabuleiro 
ainda de fato decolou.

Terceira via
No PSDB, João Doria e Edu-

ardo Leite vão disputar as 
prévias da legenda. Já o MDB 
articula lançar o nome da 
senadora Simone Tebet (MDB-
-MS) como pré-candidata.

O ex-juiz Sérgio Moro ainda 
é citado por partidos como 
uma opção de terceira via, em-
bora o ex-ministro da Justiça, 
que deixou a Lava Jato para 
integrar o Governo Bolsonaro, 
não confirme essa intenção.

Há ainda o senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE), 
que afirmou a intenção de dis-
putar a Presidência neste mês.

A meta de dirigentes par-
tidários de siglas de centro 
e centro-direita é testar os 
nomes colocados até afunilar a 
decisão em torno de um candi-

dato que esteja mais competi-
tivo em 2022 para tentar fazer 
frente a Lula e Bolsonaro. 
Esta não é a primeira vez que 
Datena considera concorrer a 
um cargo eletivo na política. 
Até então, todas as vezes que 
esboçou disputar uma vaga 
acabou desistindo.

Em 2016, filiado ao PP, de-
sistiu de tentar se tornar pre-
feito de São Paulo, quando 
Doria foi eleito em primeiro 
turno e derrotou o petista 
Fernando Haddad. Em 2018, 
Datena desistiu então de dis-
putar o Senado pelo DEM 12 
dias após anunciar a pré-can-
didatura.

Em 2020, filiado ao MDB, 
seria o vice na chapa encabe-
çada por Bruno Covas (PSDB), 
que foi eleito prefeito de São 
Paulo no pleito.

Além de conversar com 
o PDT, Datena também tem 
encontro marcado com os 
ex-governadores Geraldo Al-
ckmin (PSDB) e Márcio França 
(PSB), que articulam chapa 
para concorrer novamente ao 
governo de São Paulo em 2022.

Presidente Jair 
Bolsonaro participou de 
lançamento do projeto 
Pró-Águas Urucuia

Pró-Águas
Iniciativa do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, o 
projeto Pró-Águas Urucuia 
é um dos 26 aprovados pelo 
Programa Águas Brasileiras, 
que busca incentivar ações 
de revitalização de bacias 
hidrográficas. 

Segundo o governo, a ini-
ciativa tem como objetivo 
atender 14 cidades de Minas 
Gerais e Goiás e contará 
com R$ 105,8 milhões em 
investimentos para promover 
a conservação do solo e da 
água, e ainda a recomposição 
da vegetação nativa em dois 
mil hectares de áreas degra-
dadas do Rio Urucuia. 

Além do anúncio do pro-
jeto, o governo divulgou a 
entrega de 371 máquinas 
e equipamentos. O investi-
mento no maquinário, que 
poderá ser utilizado pelas 
prefeituras na revitalização 
de áreas degradadas e em 
atividades diversas de pro-
dução e apoio, foi de R$ 17,7 
milhões. 

Os recursos foram inves-
tidos pela Codevasf (Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco 
e do Parnaíba), instituição 
vinculada ao MDR. (Com 
Poder 360).

Major Vitor Hugo (GO), líder do PSL na Câmara, sobre pesquisa 
Datafolha que mostrou rejeição recorde de 53% do presidente

O Datafolha não se coaduna 
com as ruas. Não existe figura 
pública que seja recebida de 
forma tão efusiva como Bolsonaro

Mapa da mina
A pesquisa Datafolha deve reforçar a ênfase dada por 

candidaturas como as de Lula (PT) e Ciro Gomes (PDT) 
em medidas direcionadas aos trabalhadores informais, 
também chamados de invisíveis. No grupo dos assalariados 
sem registro, Jair Bolsonaro tem apenas 17% de avaliação 
ótima/boa e 60% de ruim/péssima. Esse universo, dos 
“precarizados” ou “uberizados”, tornou-se uma prioridade 
para candidatos de oposição, que vêm prometendo criar 
uma rede mínima de proteção social.

Fiado
Outro flanco a explorar é o das donas de casa, as primeiras 

a sentirem a alta da inflação. Apenas 17% nesse grupo avaliam 
o desempenho de Bolsonaro como ótimo ou bom.

Bálsamo 
Governistas esperam que o recuo da inflação na parte final 

do ano e a aprovação da nova versão do Bolsa Família ajudem 
na recuperação de apoio destes segmentos. O novo auxílio, 
no entanto, depende de negociação difícil com Judiciário e 
Congresso para encontrar espaço fiscal.

Que fase 
A esta altura de seus respectivos governos, FHC tinha 

acabado de ser acusado da compra de votos para a reeleição 
(1997), Lula enfrentava o auge do mensalão (2005) e Dilma 
Rousseff havia recém-enfrentado os protestos de junho de 
2013. Mesmo assim, todos tinham avaliação melhor do que o 
atual presidente.

Fim da linha 
 Presidentes de partidos ouvidos pelo Painel afirmam que 

a rejeição recorde alcançada por Bolsonaro, mostrada pelo 
Datafolha, aponta para a inviabilização da reeleição dele em 
2022. Gilberto Kassab (PSD) fala de um desembarque contínuo 
dos setores que um dia apoiaram em peso o presidente.

Precipício
Para Carlos Lupi (PDT), “consolida-se um segundo 

turno dos sonhos, com Lula e Ciro Gomes, sem Bolsonaro”. 
Gleisi Hoffmann (PT) avalia que a crise econômica 
“vai pavimentando o caminho para fragilizá-lo mais 
politicamente”. Já Baleia Rossi (MDB) diz que Bolsonaro 
fala cada vez mais apenas para sua bolha de fiéis.

Ficção 
 O PT transmitirá nessa sexta (17), em seu canal no 

YouTube, entrevista com Joaquim de Carvalho, que lançou 
documentário com teses fantasiosas de que a facada em Jair 
Bolsonaro foi falsa. Petistas vêm divulgando o filme em redes 
sociais, apesar das evidências apresentadas pela Polícia Federal 
de que Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado, agiu sozinho.

Indignados 
A aprovação da quarentena eleitoral pela Câmara, ainda 

que valendo apenas para 2026, enfureceu parte da base 
social do presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a Associação 
Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária e a associação 
dos delegados da Polícia Civil paulista chamaram a criação 
da medida de “manobra ardilosa”.

Não passarão
Na mesma linha, o Sindicato dos Policiais Federais de SP 

classificou a quarentena como afronta à democracia. Já a 
bancada da bala na Câmara anunciou que irá ao Supremo 
Tribunal Federal.

Na conta de quem 
 Também houve críticas da Conamp (Ministério Público) e 

da Ajufe (juízes federais). A dúvida é até que ponto Bolsonaro 
levará parte da culpa pela medida, ou se a revolta caíra apenas 
no colo do Congresso Nacional.

Distanciamento 
O juiz Marcelo Bretas determinou a transferência do ex-

governador do Rio Sérgio Cabral do presídio Bangu 8 para o 
Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. A decisão foi 
tomada após ordem de Edson Fachin, do STF, para que Cabral 
fique afastado de pessoas mencionadas em sua delação.

Não colou 
Cabral havia pedido para ir para prisão domiciliar, mas 

Bretas entendeu que a mudança de presídio atenderia à 
determinação do ministro.

Fui 
Um dos fundadores do Novo, Christian Lohbauer 

anunciou sua desfiliação, aumentando a crise na legenda. 
Em vídeo, ele citou o “individualismo” de João Amoêdo, de 
quem foi vice na eleição presidencial de 2018, a falta de 
interlocução da direção com detentores de mandato e a 
insistência no impeachment de Bolsonaro.

teza: lá, teremos verdades, 
realidade do que é o nosso 
Brasil e do que nós repre-
sentamos verdadeiramente 
para o mundo.” O presidente 
elogiou o ministro do TCU 
(Tribunal de Contas da União) 
Augusto Nardes, que parti-

cipou do lançamento em Minas 
Gerais. “Nardes dá exemplo 
para todos nós. É um ministro 
do TCU, mas também um pro-
dutor rural. Como tal, se pre-
ocupa com a preservação e 
com o futuro do seu país. O 
agronegócio nos orgulha.” 

Andrea Cruz 

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (17) que 
sofre em seu cargo, mas que 
nenhuma crítica o abala. Ele 
voltou a dizer que só Deus 
pode retirá-lo da Presidência 
durante lançamento do pro-
jeto Pró-Águas Urucuia, em 
Arinos (MG). 

“Apesar da dificuldade, 
dos ataques, das calúnias, 
difamações, entre outras 
barbaridades, vale a pena 
ser presidente da República. 
Porque uma das coisas que 
mais me conforta é saber 
que, naquela minha cadeira 
em Brasília, não está sentado 
um comunista”, disse o chefe 
do Executivo.

Bolsonaro evitou citar os 
nomes de seus desafetos. 
“Não vamos nominar, vamos 
apenas trabalhar, vamos 
acreditar, tenhamos cer-
teza de que temos tudo para 
sermos grande nação.” 

Bolsonaro também co-
mentou sobre a participação 
na Assembleia Geral da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), em Nova York, na 
próxima terça-feira (21).

“Estarei na ONU, partici-
pando do discurso inicial da-
quele evento. Podem ter cer-
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CIDADES
Pandemia

Testagem

Apesar de o decreto reforçar a obrigatoriedade, campo-grandenses temem o desrespeito

População da Capital acredita que com novas 
flexibilizações uso de máscaras se torne menor

Mato Grosso do Sul sai mais uma vez na frente e Ministério 
da Saúde lança plano de diagnóstico já praticado no Estado

Campo Grande foi uma das 
seis cidades do Brasil esco-
lhidas para o lançamento do 
Plano Nacional de Expansão 
da Testagem para a COVID-19, 
do Ministério da Saúde, que 
ocorreu ontem (17) de forma 
simultânea. O programa busca 
ampliar o diagnóstico da do-
ença em todo Mato Grosso do 
Sul com a disponibilização para 
todos os municípios do país de 
testes de antígeno, que têm o 
resultado em 15 minutos. Pio-
neira, a iniciativa já existe em 
Mato Grosso do Sul há meses. 

O lançamento, em Campo 
Grande, foi no Centro de Tes-
tagem da UCDB (Universi-
dade Católica Dom Bosco), 
na região central da Capital, 
criado pela Sesau (Secretaria 
Municipal de Saúde), que re-
aliza há cerca de dois meses 
o diagnóstico da doença com 
esse exame e de forma gra-
tuita. Durante o evento, foi 
anunciado que o Ministério 
da Saúde envia 32 mil testes 
para o Estado e a previsão é de 
que até o fim do ano cheguem 
350 exames. Campo Grande 
deve receber 16,5 mil, o que 
vai possibilitar a ampliação de 
testagens para as 72 Unidades 
Básicas de Saúde da Família. 

“O diagnóstico preciso e 
correto é fundamental para 
propor quaisquer medidas 
relacionadas à prevenção e 
ao prognóstico da infecção. 

eu acho perigoso voltar tudo 
como estava antes [lotação de 
hospitais]”, comentou. 

Apesar de comemorar a 
melhora nos indicadores da 
pandemia, a opinião da as-
sistente administrativo-finan-
ceira Luciana Lira é de que as 
flexibilizações totais ainda não 
deveriam acontecer para não 
dar a impressão de que a vida 
voltou ao normal. “É inevitável, 
jamais em eventos lotados de 
pessoas o pessoal usará más-
cara. Essa liberação, para 
mim, dá a impressão de que 
a pandemia acabou e eu acre-
dito que ela ainda não acabou. 
A gente deveria comemorar 
[a melhora], mas continuar 
cuidando, cumprindo todos os 
protocolos de segurança. Vida 
normal não vai existir tão cedo, 
na minha opinião.” 

Para o infectologista Júlio 

Croda é difícil estimar se o 
decreto vai impactar no uso 
de máscara entre as pessoas, 
mas, segundo ele, a população 
já está com a sensação de que 
a pandemia terminou. “A po-
pulação voltou a vida normal, 
então a gente espera que não 
tenha um aumento de casos 
e que a vacinação avance rá-
pido”, ressaltou. 

Croda afirma que ainda não 
é o momento para essas flexi-
bilizações. “A gente deveria 
estar com cobertura vacinal 
de 80% para começar a pensar 
em mais flexibilizações. Temos 
de ficar bastante atentos e 
entender qual vai ser o im-
pacto disso. Por enquanto o 
cenário é bom em todo Estado 
e não deixa de ser diferente em 
Campo Grande. Importante en-
tender se os protocolos vão ser 
seguidos, se a população vai 

continuar utilizando máscara, 
mantendo distanciamento e é 
super importante que ainda 
mantenha algumas medidas 
preventivas”, alertou. 

Decreto
O decreto publicado ontem 

(17), pelo prefeito Marquinhos 
Trad, revogou várias medidas 
que foram adotadas durante 
a pandemia. Entre elas foi 
liberada a lotação máxima 
em eventos e comércios em 
Campo Grande. 

De acordo com o decreto, 
ainda é obrigatória a utili-
zação de máscaras em todos 
os locais, exceto durante ativi-
dades físicas e esportivas em 
geral, consumo de bebidas e 
alimentos, para crianças me-
nores de 4 anos e para pessoas 
com deficiência intelectual ou 
transtornos psicossociais que 
não consigam utilizar o EPI 
(equipamento de proteção in-
dividual).

O texto afirma que estabe-
lecimentos e atividades econô-
micas e sociais são obrigados 
a manter o distanciamento 
seguro entre as pessoas, 
disponibilizar álcool 70%, 
de preferência gel, realizar 
o controle de fluxo de pes-
soas na entrada e no interior 
do estabelecimento, manter 
as portas e janelas abertas 
para melhorar a ventilação, 
intensificar a higienização do 
ambiente e manter limpos os 
sistemas de climatização dos 
aparelhos de ar-condicionado. 

No decreto foram elen-
cados oito estabelecimentos 
e atividades que devem obe-
decer aos planos de biossegu-
rança, como atividades edu-
cacionais, shopping centers, 
teatros e cinemas.

Clima

Fim de semana 
será de calor e 
sem probabilidade 
de chuva em MS
Rafaela Alves 

A previsão do tempo 
para este fim de semana 
é de tempo firme e sem 
probabilidade de chuvas 
em todo Mato Grosso do 
Sul, conforme informações 
do meteorologista Natálio 
Abrahão. 

“Predomínio de sol entre 
poucas nuvens com tem-
peratura em elevação com 
umidade relativa do ar em 
declínio”,disse.

O relatório do Cemtec 
(Centro de Monitoramento 
do Tempo e do Clima de 
Mato Grosso do Sul) con-
firma o prognóstico.

A máxima na região pan-
taneira pode atingir valores 
de 42°C, na porção norte 
da região centro-norte até 
39°C, 41°C na região leste, 
38°C na região sudoeste e 
38°C na Capital. 

Com a previsão de altas 
temperaturas, os níveis 
de umidade relativa do ar 
tendem a ficar baixos, entre 
10-35%, principalmente na 
porção norte das regiões 
pantaneira, centro-norte e 
leste.

Sobre a falta de chuva, a 
meteorologista do Cemtec 
Valesca Fernandes explicou 
que existe um anticiclone 
que está dificultando a for-
mação de nebulosidade. 

A previsão para este sá-
bado (18) é de 41°C em Co-
rumbá, 37ºC na Capital e 
Dourados e 40°C em Três La-
goas. Já para amanhã (19), 
em Campo Grande a tempe-
ratura deve variar entre 24ºC 
e 38ºC, em Dourados entre 
23ºC e 39ºC. 

Em Corumbá o dia já ama-
nhece quente com mínima 
de 27ºC e máxima de 42ºC. 
Do outro lado, na região do 
Bolsão, em Três Lagoas a 
máxima será de 41ºC. 

Nas ruas da região 
central já é possível ver 
uma redução no uso 
do item de proteção

Rosana Leite destacou 
que projeto vai agregar 
nas medidas de 
rastreamenro existentes

Fotos: Nilson Figueiredo
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Com uma oferta maior de 
testes podemos oportunizar 
um diagnóstico mais precoce 
e, desta forma, reduzir a cir-
culação do vírus”, enfatizou 
o secretário municipal de 
Saúde, José Mauro Filho.

“Esse teste serve tanto para 
fazer diagnóstico de pessoas 
sintomáticas, mas também 
para pacientes assintomá-
ticos. A importância disso é 
que a gente possa fazer o 
diagnóstico de pessoas que 
não tem sintomas, isola-los 
e diminuir a transmissão, 
também em relação a triagens. 
Se o cenário epidemiológico 
começar a aumentar o número 
de casos, podemos pegar al-
gumas amostras e mandar 
para um sequenciamento ge-

nético em relação as variantes. 
Estamos bem entusiasmados 
e isso só vai agregar”, disse a 
secretária extraordinária de 
Enfrentamento à COVID-19, 
Rosana Leite, que esteve na 
solenidade representando o 
Ministério da Saúde. 

A pasta federal quer incen-
tivar estados e municípios a 
criarem pontos de testagem 
como o Centro de Triagem 
na região central de Campo 
Grande. Conforme Leite, o 
Ministério da Saúde quer re-
alizar a chamada “rastreabili-
dade”. “Pelo ConecteSUS todo 
teste já tem conectividade e 
toda pessoa vai ter o resultado 
e ele vai para nosso sistema. 
Vamos avaliar a incidência, 
se está aumentando em um 

determinado lugar”, explicou. 
De acordo com o secretário 

de Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, o Plano de Expansão 
da Testagens já era solicitado 
ao governo federal há muito 
tempo. “Nós já temos o nosso 
programa implantado desde 
março, quando compramos 
160 mil testes de antígeno e 
distribuímos para todos os 
municípios. Agora o Minis-
tério, tardiamente, está lan-
çando esse programa. Esse 
teste propicia fazer um mo-
nitoramento e rastreamento 
mais forte para que possamos 
conter a pandemia”, ressaltou. 

Em Natal e, por meio de uma 
transmissão ao vivo, o Ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
elogiou Campo Grande no en-

frentamento da pandemia. “Eu 
estive em Campo Grande e 
pude constatar o excelente 
trabalho que tem sido reali-
zado e também na vacinação 
que colocam a cidade como 
referência. O nosso reconheci-
mento pela dedicação”, disse.

Na avaliação do prefeito 
Marquinhos Trad, a Capital 
conseguiu atravessar os pe-
ríodos mais críticos da pan-
demia e hoje ser destaque 
nacional na vacinação.

“Nós nos planejamos 
e desde o início buscamos 
manter o equilíbrio. Sabemos 
da dedicação dos nossos ser-
vidores da saúde e também 
das outras pastas que sempre 
auxiliaram nesta luta”, com-
plementa

Vacinação dos adolescentes
A secretária extraordinária 

de Enfrentamento à COVID-19, 
Rosana Leite, que emitiu a 
nota que recomendou a para-
lisação da vacinação de ado-
lescentes sem comorbidades 
contra a COVID-19, voltou a 
falar que esse público não 
deve ser imunizado e pediu 
“prudência” para os estados. 

“Quem vacinou seus fi-
lhos, a nossa orientação é 
de que não receba a se-
gunda dose, quando tivermos 
evidências científicas mais 
robustas nós faremos o co-
municado”, reforçou. 

De acordo com Leite, uma 
das justificativas para a para-
lisação na imunização de ado-
lescentes sem comorbidades é 
para avançar na vacinação de 
outros públicos. “Nós já tivemos 
alguns dados e precisamos evo-
luir na vacinação da dose de 
reforço dos idosos, dos imuno-
comprometidos, que essa faixa 
está tendo mais internação e 
vindo à óbito. Além dos ado-
lescentes com comorbidades e 
privados de liberdade.”

Ao lado da representante 
da pasta federal, o secretário 
de Estado de Saúde, Geraldo 
Resende, reforçou que Mato 
Grosso do Sul não vai para-
lisar esse processo. “Já vaci-
namos mais de 60% dos nossos 
adolescentes, tem cidades de 
Mato Grosso do Sul que já 
vacinaram quase 100% desse 
público. Não temos nenhum 
caso de efeito adverso no Es-
tado, são só reações bastante 
frágeis de qualquer processo 
de vacinação”, esclareceu. 

Emocionado, Resende ainda 
anunciou que ainda nessa 
sexta-feira (17) Mato Grosso 
do Sul alcançaria a chamada 
imunidade coletiva, quando 
a previsão era ultrapassar os 
70% de sul-mato-grossenses 
imunizados no Estado com 
as duas doses ou dose única. 
“Isso é um marco histórico. Eu 
me emociono porque luto pela 
vida”, finalizou. (MO)

Mariana Ostemberg 

Logo nos primeiros pará-
grafos do decreto publicado 
pela Prefeitura de Campo 
Grande, ontem (17), o mu-
nicípio afirma que o uso de 
máscara entre a população 
continua sendo obrigatório em 
todos os locais. Porém, para a 
população da Capital, as flexi-
bilizações apontadas no texto 
podem dar a impressão de que 
a pandemia acabou e a utili-
zação do EPI (equipamento de 
proteção individual) pode ser 
deixada cada vez mais de lado. 

É o que o aposentado 
Wellington Nazaré, de 68 
anos, acredita. “A população 
vai deixar de usar máscara, 
porque a cultura do brasileiro é 
muito pequena, ele faz sempre o 
oposto do que mandam. Aqui no 
Centro já tem um monte gente 
sem máscara”, apontou. 

O idoso contou que foi diag-
nosticado com COVID-19 no ano 
passado e chegou a ficar quatro 
dias internado, e por conta 
disso acha que ainda não é mo-
mento para flexibilizações. “É 
muito cedo para liberar, ainda 
mais que a delta está aí. Tinha 
de continuar com as restrições, 
desde que não feche o comércio. 
Eu acho que assim a população 
acha que a pandemia acabou 
e essa pandemia não acaba 
agora, é daqui dois ou três anos, 
e olhe lá”, disse. 

Mariana Oliveira, que é 
dona de casa, acha que já 
estava na hora de flexibilizar, 
mas também acredita que o 
uso de máscara será deixado 
de lado, mesmo que o muni-
cípio determine o contrário. 
Ela acredita que retirar o li-
mite de lotação dos estabele-
cimentos e permitir eventos 

Wellington Nazaré 
destaca que o item 

deve entrar em desuso 
com mais frequência

tem dois lados: “Por um lado 
é bom porque é sinal que já 
amenizou bastante a situação 
da pandemia. Mas, por outro 
lado, também é ruim porque 
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Queimadas

Trânsito

Segurança

Solidariedade

No ano passado, 
o Hemocentro 
regulador da 
Capital obteve 
redução de 5 mil 
bolsas doadas

Com mais de 500 focos acumulados em 
setembro, Corumbá lidera ranking nacional

Trecho da Rua Pedro Celestino estará fechado para 
as obras do Reviva Campo Grande neste sábado

Operação Fronteiras e Divisas 
Integradas I apreende mais de 
8 toneladas de drogas em MS

Bolsas de sangue do Ceará trazem alívio 
para famílias e um alerta para o Estado

Isabela Assoni e Michelly Perez

Apesar da incerteza quanto 
à definição da data de che-
gada das bolsas de sangue 
doadas pelo Estado do Ceará 
para o centro local, a notícia 
representa uma vitória a 
todas as famílias que buscam 
e aguardam por doadores em 
Campo Grande, além de um 
alerta para todo o Estado sobre 
a necessidade de ampliar as 
doações para quem precisa. 

Diagnosticado com leu-
cemia pela primeira vez em 
2018, Renato Chermont já pre-
cisou de doações de sangue e 
plaquetas anteriormente. Há 
duas semanas atrás, Renato 
recebeu o segundo diagnóstico 
relatando a reincidência da 
doença. A irmã, Paula Cher-
mont, conta que foi um tra-
tamento bastante difícil, mas 
que Renato encontrou um do-
ador de medula compatível e 
fez o transplante de medula 
em dezembro/18 em Jaú-SP. 

“O doador foi anônimo, daí 

Michelly Perez 

O primeiro balanço par-
cial da Operação Fronteiras 
e Divisas Integradas I, que 
acontece de forma simultânea 
e integrada em Mato Grosso do 
Sul, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, con-
tabilizou que a força-tarefa já 
resultou na apreensão de 8,5 
toneladas de drogas apenas 
em Mato Grosso do Sul. O 
Gabinete de Gestão Integrada 
de Fronteiras e Divisas da Se-
jusp (Secretaria de Segurança 
Pública) do Estado destacou 
que, além dos ilícitos, armas e 
veículos roubados ou furtados 
também foram apreendidos. 

Coordenada pelo Centro de 
Operações Integradas da Se-
cretaria de Segurança Pública 
de São Paulo, a operação conta 
também com as participações 
dos órgãos de segurança pú-
blica estaduais e federais, de 
fiscalização, bem como das 

Forças Armadas. O objetivo é 
inibir e combater crimes como 
o tráfico de drogas e armas. 

Segundo a análise, entre os 
dias 13 e 15 deste mês, as forças 
de segurança apreenderam em 
Mato Grosso do Sul 8,5 tone-
ladas de drogas, 7 veículos 
roubados ou furtados, R$ 3,7 
mil em dinheiro, 14,4 mil maços 
de cigarros contrabandeados, 
R$ 50 mil em contrabando e 
outros R$ 138 em mercado-
rias. Além disso, 5.521 pessoas 
foram abordadas, em 3.163 ve-
ículos e 64 embarcações que 
circulavam pelas rodovias e 
rios do Estado.

A Operação Fronteiras e 
Dividas Integradas I acontece 
na divisa de todo Mato Grosso 
do Sul com os principais mu-
nicípios fronteiriços e conta 
com um efetivo de mais de 880 
homens e mulheres, além de 
quase 300 viaturas e outras 
24 embarcações. (Com asses-
soria)

O trecho da Rua Pedro 
Celestino, entre as ruas Ma-
racaju e Marechal Rondon, 
estará totalmente fechado 
neste sábado (18), em razão  
das obras da segunda etapa 
do Reviva Campo Grande. 

De acordo com a prefei-
tura, obras na rede de dre-
nagem serão feitas no local, 
entretanto a pista será libe-
rada ainda hoje. Nesta se-
mana, outros dois pontos já 

foram liberados, um na Rua 
Rui Barbosa, entre as ruas 
Marechal Rondon e Maracaju, 
e outro na Marechal. 

Mas os motoristas devem 
ficar atentos ao trafegar pela 
região central, pois existem 
outros seis pontos que estão 
interditados  parcialmente ou 
totalmente.

São eles: cruzamento da Rua 
Rui Barbosa com a Dom Aquino 
(total), Rui Barbosa com a Rua 

Pepe Simioli (total), Avenida 
Noroeste com a Rua Trindade 
(total), Rua 13 de Maio em 
frente da Santa Casa (meia 
pista), Rua Trindade com Ave-
nida Fábio Zahran (meia pista) 
e na Rua Pedro Celestino x 
Maracaju (meia pista). 

Reviva II
As obras da segunda etapa 

do Reviva Campo Grande pre-
veem a revitalização de mais 

de 21 quilômetros de vias, 
em mais de 80 quadras no 
perímetro que vai da Avenida 
Fernando Corrêa da Costa até 
a Mato Grosso e da Avenida 
Calógeras até a Rua 25 de 
Dezembro. 

O projeto contempla uma 
série de melhorias, como 
instalação de lâmpadas de 
LED, microdrenagem, aces-
sibilidade e padronização de 
calçadas. (RA)

Rafaela Alves 

Corumbá já registrou 
mais de 500 focos de incêndio 
neste mês de setembro e 
com isso lidera o ranking 
nacional dos dez municípios 
com maior número de focos 
acumulados. Os dados são 
do Programa Queimadas, do 
Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais). 

Até a última quinta-feira 
(16), o município sul-mato-
-grossense tinha registrado 
578 focos. Mas ontem (17), 
conforme o Corpo de Bom-
beiros, as equipes da Ope-
ração Hefesto, montada 
desde junho, justamente 
para combater os incêndios 
florestais no Pantanal, tra-
balhavam em, pelo menos, 
quatro focos ativos. 

“Estamos com focos na 
região de Paiaguás, Fazenda 

Valentin Manieri

a importância de se cadas-
trar no banco de doadores 
de medula também. Depois 
do transplante o Renato não 
precisou mais de sangue e 
nem plaquetas, vindo precisar 
somente agora, com o novo 
diagnóstico de leucemia, que 
aconteceu há duas semanas 
atrás”, relata Paula Chermont. 

Assim como da primeira 
vez, Paula faz uso das redes 
sociais para encontrar doa-
dores de sangue. Ela relata 
que depois do pedido nas 
redes sociais muitas pessoas 
se mobilizaram pra ir doar, 
inclusive amigos que nunca 
doaram e amigos de fora do 

país entraram em contato com 
parentes aqui do Estado para 
informar sobre a situação. 
Para Chermont, toda vez que 
alguém se mobiliza a doar é 
uma demonstração de amor. 

“Toda vez que alguém se mo-
biliza pra doar, manda uma foto, 
fala pra gente que foi, é uma 
demonstração de amor muito 
grande, é como eu falo pra todo 
mundo que vem falar comigo: 
se não ajudar o meu irmão, vai, 
com certeza, ajudar outras pes-
soas, e isso que importa! Então 
dá até uma esperança nas 
pessoas ainda, mesmo nesses 
tempos tão egoístas que a gente 
vive”, comenta. 

As 217 bolsas de sangue 
vindas do Ceará simbolizam 
uma conquista para as famílias. 
Para a de Chermont, receber 
bolsas de outro estado é um 
alento para quem precisa e um 
alerta para o Estado. “Justa-
mente por isso, meu irmão e 
minha cunhada (Fabiana, es-
posa dele) pediram pra divulgar 
o pedido de doação de sangue 
pra ajudar não só o meu irmão, 
mas o Hemosul”, informa Paula. 

O Hemosul vem passando 
por baixa nas doações desde 
o início da pandemia. A insti-
tuição afirmou que, somente 
em 2020, a redução foi de 5 mil 
bolsas, queda que representa 

as arrecadações de um mês 
de doações, e em razão disso 
não estão conseguindo manter 
os estoques dentro dos limites 
seguros. Por conhecer as di-
ficuldades, Paula deixa uma 
mensagem de empatia. 

“A gente precisa às vezes 
passar por uma situação ruim 
pra saber da importância e 
começar a valorizar mais um 
gesto simples como a doação 
de sangue. Então se você tá 
saudável hoje, pode não estar 
amanhã e precisar também”, 
conclui. 

As redes sociais foram o 
local escolhido por Elisabeth 
Coelho, 64 anos, aposentada, 
a fim de pedir ajuda e doações 
para seu filho, Marcus Vinicius 
Romero, que no dia 16 deste 
mês recebeu a notícia de que 
a sua cirurgia para retirada de 
um tumor havia sido suspensa 
por falta de bolsas de sangue.

“A angústia foi muito 
grande, porque meu filho já 
estava internado no hospital 
dias antes da data para re-
alizar o procedimento, que 
por si só já é demorado. No 

dia marcado para a cirurgia, 
ele me ligou avisando que 
recebeu alta pois precisava 
de doadores de sangue O+”, 
relembrou. 

Sem o estoque no hemo-
centro da Capital, amigos e 
familiares encontraram nas 
redes sociais o local que lhes 
trouxe esperança para a rea-
lização do procedimento, rea-
gendado para o dia 30 deste 
mês. Após conseguir as três 
bolsas necessárias, a família 
entendeu que poderia conti-
nuar as buscas para ajudar 
outras pessoas. 

“Meus amigos me insti-
garam a usar as redes so-
ciais para encontrar doadores. 
Hoje, entendo que podemos 
olhar além da necessidade 
do meu filho e conseguir al-
cançar mais pessoas para 
que também contribuam para 
aqueles que precisam da do-
ação de sangue”, destacou.

Critérios
Para ser doador de sangue, 

é preciso estar descansado, 
bem alimentado e hidratado. 
Com idade entre 16 e 69 anos, 
ter 55 kg ou mais, não estar gri-
pado ou apresentar sintomas 
de doenças respiratórias. O 
doador precisa portar docu-
mento oficial com foto, estar 
em boas condições de saúde 
e, caso tenha se vacinado, 
esperar 48h se o imunizante 
for CoronaVac e sete dias se 
foi vacinado com a Pfizer, As-
traZeneca ou Janssen.

Arquivo Pessoal

Ontem, equipes de 
combate tiveram de 
atuar em quatro focos 
na região do Pantanal 

Divulgação/ CBBMS

Santa Eulina e Bom Sucesso, 
na região do Nabileque, na Fa-
zenda Nabileque, região do Pa-
raguai Mirim, no Jatobazinho, 
e na Serra do Urucum, na área 

da Vetorial”, disse o tenente 
Reinaldo Cândido da Silva, ofi-
cial de segurança da operação. 

Inclusive, na última quinta-
-feira (16), 40 alunos do Curso 

de Formação de Sargentos e 
dois bombeiros que pilotam 
drones foram atuar na ope-
ração. 

Segundo a instituição, não 
será dado nenhum passo atrás 
em defesa do meio ambiente 
do Estado e, ainda, que todos 
os recursos e tecnologias exis-
tentes na corporação serão 
amplamente utilizados para o 
sucesso das operações.

Se comparado com o mesmo 
período do mês passado, 1 a 16 
de agosto, quando Corumbá 
registrou 259 focos, este mês 
já acumula 123% a mais de 
incêndios. 

Em relação a todo o Es-
tado de Mato Grosso do Sul, 
acumula-se em setembro 1.023 
e 5.559 focos desde 1º de janeiro 
até o último dia 16. Já todo o 
bioma Pantanal, ainda segundo 
o programa do Inpe, registrou 
neste mês 1.116 focos ativos.

Renato Chermont já 
precisou de doações de 
sangue do Hemosul da 
Capital anteriormente
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Consumo

Tomate, produto que mais 
encareceu, registrou alta de 177%

Consórcio que fará estudo de retomada 
da ferrovia no Estado é homologado

Preços dos alimentos Preços dos alimentos 
mais que dobram em mais que dobram em 
supermercados da Capitalsupermercados da Capital
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Arquivo
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Arroz  Tio João - Tipo 5 kg  R$28,80   -   -   R$31,25   R$28,95 
Feijão carioca Paquito¹ - 1 kg  R$7,99   -   R$7,49   R$7,89   - 
Óleo de soja Concórdia - 900 ml  R$7,29   R$7,40   R$7,49   R$7,09   R$7,25 
Açúcar refi nado União - 1 kg  R$4,69   -   R$4,49   R$5,18   R$4,79 
Café em pó Três Corações - 500 g  R$12,95   R$14,99   R$10,98   R$14,99   R$12,29 
Sal refi nado Cisne  R$3,55   R$2,65   R$2,99   R$2,99   R$2,79 
Macarrão com ovos Dallas - 500 g  R$3,69   -   R$3,49   R$3,59   R$2,55 
Extrato de tomate Elefante  R$4,99   R$5,59   R$4,59   R$4,67   R$4,89 
Farinha de trigo Sol - 1 kg  R$4,55   -   R$3,99   R$4,09   R$3,79 
Ovos médios - dúzia  R$1,95   R$7,99   R$7,79   R$7,59   R$6,75 
Achocolatado Nescau - 400 g  R$7,99   R$6,69   R$6,99   R$10,48   R$6,49 
Leite em pó instantâneo Ninho  R$16,99   R$16,79   R$14,98   R$14,99   R$15,97 
Leite integral caixa Italac - 1 litro  R$4,49   R$3,99   R$4,59   R$4,59   R$4,25 
Margarina com sal Qualy - 500 g  R$8,99   R$8,59   -   R$8,69   R$7,99 
Pão francês - 1 kg  R$16,90   R$15,99   R$12,98   R$15,69   - 
Papel higiênico Neve - 12 rolos  R$18,99   R$24,99   -   R$21,90   R$19,89 
Creme dental Close-Up  R$2,39   -   R$1,89   R$2,60   R$3,55 
Sabão em pó Omo - 1 kg  R$8,99   R$9,49   R$8,49   R$8,73   R$8,98 
Sabão em barra Ypê - 5 barras  R$10,99   R$9,49   R$12,98   R$11,59   R$9,80 
Sabonete Lux - unidade  R$2,25   R$1,79   R$2,49   R$1,68   R$1,55 
Detergente Ypê  R$2,69   R$1,95   R$2,79   R$2,75   R$2,39 
Esponja de aço Bombril - 8 unidades  R$2,15   R$1,85   R$2,39   R$2,09   R$1,68 
Cebola - kg  R$1,95   R$2,99   R$0,99   R$7,98   R$1,99 
Batata lavada - kg  R$3,95   R$3,99   R$3,99   R$3,99   R$3,99 
Tomate - kg  R$4,25   R$6,99   R$5,49   R$5,99   R$5,95 
Frango congelado  R$12,99   R$13,79   R$9,79   R$13,99   R$10,49 
Coxão mole  - kg  R$39,95   R$43,99   R$39,95   R$44,49   R$33,90

Fonte:  Reportagem/Jorge Oliveira

Comper - Av. Eduardo Elias ZahranI Extra - Rua  Joaquim Murtinho I Atacadão - Av. Costa e Silva  Nunes -  Av. Três Barras  I 
Supermercado Pires – Av. Marquês de Pombal Endereços dos supermercados:

1– 1 - O feijão carioca Sakura 1 Kg foi substituído pelo Paquito 1 Kg na pesquisa de setembro

SUPERMERCADOS
PIRES EXTRA NUNES COMPER ATACADÃO

Variação dos produtos em Campo Grande
Felipe Ribeiro

Os preços dos alimentos 
em supermercados de Campo 
Grande mais que dobraram 
em um período de seis meses. 
Segundo levantamento reali-
zado pelo jornal O Estado, dos 
27 produtos pesquisados, 14 
apresentaram alta de mais de 
50%. O tomate foi o item que 
mais encareceu desde março 
deste ano e é destaque com 
aumentos expressivos em vá-
rios supermercados, com va-
riações de 50%, 139% e 177%.

Nos últimos anos, muitos 
brasileiros tiveram de optar 
pela carne de frango em vir-
tude das altas consecutivas 
do corte bovino. Mas até a 
ave sofreu reajustes, e agora 
aparece em segundo lugar do 
ranking como o produto com 
a maior diferença de preço 
em 2021. Em março, o quilo 
do frango era vendido a R$ 
7,99 e, em setembro, o valor 
subiu para R$ 13,79, um au-
mento de 72,6%.

Outro alimento muito pre-
sente na mesa das pessoas 
é o pão francês. Na rede de 
Supermercados Pires, o quilo 
do item era vendido a R$ 9,99 
no início do ano. 

Agora, no mesmo estabele-
cimento, o preço registrado é 

de R$ 16,90, alta de 69,2%. No 
Comper, a variação também 
foi para cima, de 5,4%. No 
supermercado, o valor do 
produto era R$ 14,89, em 
março, e R$ 15,69, neste mês.

Na mesma rede, o achocola-
tado de 400g marcou uma das 
maiores elevações de preço 
em seis meses. O preparado 
de bebida láctea saltou de R$ 
6,09 para R$ 10,48, aumento 
de 72%. No Atacadão, o mesmo 
item foi encontrado por R$ 
5,65 há seis meses, e neste 
mês estava sendo comerciali-
zado a R$ 6,49 o pacote.

Entre os aumentos mais 
notáveis, o sal refinado en-
grossa a lista com elevação 
de 67%. No estabelecimento 
com o maior registro de va-
riação para o período pesqui-
sado, Comper, o alimento era 
vendido a R$ 1,79. Agora, no 
mesmo mercado, não é pos-
sível comprar sal refinado 
por menos de R$ 2,99.

No setor de hortifrútis, 
a cebola também faz parte 
dos alimentos que mais en-
careceram. Em março, se 
podia encontrá-la por R$ 
4,79, agora é preciso desem-
bolsar R$ 7,98 para levar um 
quilo de cebola para casa. 
O café, bebida consumida 
por milhões de brasileiros, 

não escapou dos aumentos e 
sofreu reajuste de preço em 
todos os locais pesquisados 
de Campo Grande.

O pacote de 500g chegou 
a marcar um salto de 62% 
no seu preço, sinalizado no 
Comper. Em março, o produto 
custava R$ 9,25. Neste mês, o 
valor atingiu R$ 14,99. Com 
o segundo maior aumento no 
intervalo de pesquisa, nas 
prateleiras do Atacadão o 
café podia ser adquirido por 
R$ 8,55. Agora, o preço é de 
R$ 12,29, diferença de 43%.

Inflação na Capital
Em Campo Grande, o IPCA 

(Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) para 
o mês de agosto registrou 
variação positiva de 0,89%. 
Os dados são divulgados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), 
que também apontou alta de 
6,34% desde o início de 2021.

Em 12 meses, o aumento 
do índice foi de 11,26% na 
Capital. A diferença vista 
em Campo Grande foi maior 
que a do país, de 0,87%, para 
o mês passado. Entre os 
segmentos mais impactados 
estão o dos transportes, ali-
mentação e bebidas, saúde e 
cuidados pessoais.

LEONARDO VIECELI
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS

A pandemia aumentou o 
percentual de lares sem renda 
do trabalho no Brasil, e a recu-
peração do quadro ainda não 
ocorreu de maneira completa. 
É o que indica estudo divul-
gado nessa sexta-feira (17) 
pelo Ipea (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada).

No segundo trimestre de 
2021, a proporção de domicí-
lios sem renda do trabalho foi 
estimada em 28,5% – quase 
três em cada dez. Na prática, o 
percentual significa que 46 mi-
lhões de pessoas sobreviviam 
em residências sem dinheiro 
obtido por meio de atividades 
profissionais, estima o pesqui-
sador do Ipea Sandro Sacchet, 
autor do estudo.

O sustento, nesses casos, 
pode vir de programas de 
transferência de recursos, 
como o auxílio emergencial, 
aposentadorias e pensões.

No quarto trimestre de 
2019, antes da pandemia, 
a proporção era menor, de 
23,54%, o equivalente a 36,5 

milhões de pessoas. Ou seja, 
na crise, o total de brasileiros 
nessa situação registra au-
mento aproximado de 9,5 mi-
lhões de pessoas.

A proporção de famílias 
sem renda do trabalho chegou 
a alcançar, no segundo tri-
mestre de 2020, a marca de 
31,56%. O percentual perdeu 
fôlego em seguida, embora 
ainda continue em patamar 
alto.

“As contratações devem au-
mentar com a movimentação 
deste fim de ano. A questão é 
ver em qual patamar o percen-
tual vai se estabilizar depois ou 
não”, indica Sacchet.

O estudo foi produzido a 
partir de dados da PNAD Con-
tínua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua). A PNAD é feita pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

Em linhas gerais, o Ipea 
conclui que houve no mercado 
de trabalho “um forte impacto 
inicial da pandemia e uma 
lenta recuperação, que ainda 
se encontrava incompleta” até 
o período de análise.

Nesse caso, será feito um cha-
mamento público pelo Minis-
tério da Infraestrutura para a 
escolha dos operadores.

“É uma ferrovia que nos 
últimos seis anos nós estamos 
trabalhando no governo do es-
tado, buscando a sua revita-
lização. Neste momento nós 
tivemos a entrega da concessão 
por parte da Rumo que é a 
operadora. Agora foi definida 
a empresa que fará o estudo de 
relicitação por meio de projeto 
na PPI. No programa do go-
verno federal que é a parceria 
pública de investimento aonde 
com a qualificação foi definido 
um cronograma de relicitação. 
Então hoje o que tá previsto é 
uma relicitação no próximo ano 
no segundo semestre e nós a 
partir da relicitação teremos 
um novo operador ferroviário”, 
adiantou.

Verruck destaca ainda a im-
portância da MP que foi publi-
cada agora recentemente pelo 
governo federal, que é o novo 
marco ferroviário. “Isso permite 
que alguma empresa que tenha 
interesse na Malha Oeste que 
ela efetivamente faça essa ava-
liação e possa apresentar uma 
proposta de operação do trecho, 
independente dessa questão da 
relicitação”, acrescentou.

Hoje a ferrovia é fundamental 
para o transporte da celulose, 
para o transporte de minério. 
“Então, a demanda existe, nós 
levantamos toda a estrutura de 
demanda e também como nós 
sempre falamos, será também 
a ferrovia bioceânica”, concluiu.

Concessão da Malha 
Oeste era da Rumo 
mas será relicitada 
no próximo ano

Perda de trabalho formal 
e renda afeta milhares 
de famílias brasileiras 
aponta estudo

o preço do processo. Então isso é 
mais um passo que nós estamos 
avançando em relação a Malha 
Oeste”, salientou Jaime Verruck, 
da Semagro. 

Ele explica que o estudo  vai 
definir qual será o modelo ju-
rídico, financeiro, econômico, 
o nível de investimento, o que 
será feito e quantos terminais 
devem ser instalados. Após esse 
procedimento, deverá ser feita 
a montagem de edital para o 
processo de relicitação em si. 

A ferrovia Malha Oeste per-
passa os estados de São Paulo 
e Mato Grosso do Sul, com 1.973 
km de extensão de linhas, em 
bitola de 1m. Em julho de 2020, 
a concessionária operadora 
da ferrovia protocolou, junto 
à ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres), pedido 
de adesão a processo de relici-
tação (devolução da concessão) 
referente ao Contrato de Con-
cessão celebrado com a União, 
nos termos da Lei nº 13.448, de 
5 de junho de 2017, e regulamen-
tado pelo Decreto nº 9.957/2019.

O cronograma preliminar do 
projeto prevê a contratação dos 
consultores para a realização 
dos estudos no primeiro se-
mestre de 2021 e a publicação do 
edital e leilão da nova concessão 
no primeiro semestre de 2023.

Medida provisória
Medida provisória publicada  

em agosto permite a construção 
de novas ferrovias por meio de 
uma autorização simplificada, 
sem necessidade de licitação 
e semelhante ao que ocorre 
em setores de telecomunicação, 
portuário e aeroportuário.

Ainda conforme a medida, a 
autorização será formalizada 
em contrato de adesão proposto 
pela própria empresa interes-
sada em operar uma nova linha. 

O prazo do contrato de auto-
rização terá duração máxima 
de 99 anos, prorrogáveis por 
períodos iguais e sucessivos.  

O texto também permite a 
autorização para a exploração 
de trechos sem operação, devol-
vidos, desativados ou ociosos. 

Rosana Siqueira

O Consórcio Nos Trilhos de 
Novo venceu a concorrência 
pública internacional e será o 
responsável por realizar os es-
tudos de viabilidade técnica e 
econômica para a relicitação 
da Malha Oeste. O trecho de 
ferrovia vai de Mairinque (SP) 
até Corumbá (MS) e o governo 
do Estado tem somado esforços 
para a reativação do impor-
tante modal de escoamento da 
produção.

A decisão sobre a empresa 
foi homologada pelo CAF (Banco 
de Desenvolvimento da América 
Latina) ontem (16). Composto 
por quatro empresas, o con-
sórcio vencedor é liderado pela 
Latina Projetos Civis e Asso-
ciados e a previsão é de que o 
contrato entre a empresa e o 
banco seja assinado na próxima 
semana.

“Hoje nós temos uma no-
tícia importante para dar toda 
a população de Mato Grosso do 
Sul para aqueles que como eu 
olham a ferrovia como impor-
tante eixo logístico que pode 
dar competitividade e redução 
de custos. Hoje foi homologado o 
consórcio que realizará o estudo 
de concessão da malha oeste 
pra fins de licitação. Então é um 
recurso de mais de 3 milhões 
de dólares que foi conseguido 
junto a CAF e essa empresa 
então agora passa a fazer todos 
os estudos de demanda, meio 
ambiente, impacto ambiental, 
de revitalização e vai definir 
como será essa licitação e qual 

46 milhões vivem em lares 
sem renda do trabalho
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ImpostosAgro mundial

Habitacional

Reajuste deve pesar sobre a inflação e afetar investimentos no país

Aumento do IOF prejudica tanto 
consumidor quanto empresas

Ministra defende mais verba 
a práticas inovadoras

Crise elevará déficit para 6,1 milhões de casas
Valentin Manieri

Douglas Gavras e Lucas Bombana
Folhapress

O aumento do IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras) 
deve fazer o consumidor rever 
planos de financiamentos, pre-
judicar investimentos de em-
presas e impactar na inflação, 
segundo economistas ouvidos 
pela reportagem.

Na quinta-feira (16), o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) editou um decreto 
que determina o aumento do 
tributo como alternativa para 
financiar o novo Bolsa Família 
até o fim do ano.

A criação do novo programa, 
batizado de Auxílio Brasil, tem 
a meta de aumentar de 14,6 mi-
lhões para 17 milhões o número 
de famílias atendidas pelo Bolsa 
Família, um movimento que é 
considerado crucial para recu-
perar e elevar a popularidade 
do presidente no ano que vem.

Com a escalada das ame-
aças golpistas, até o dia 7 de 
setembro, inflação alta, desem-
prego resistente e perspectivas 
de crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto) abaixo de 1% 
no ano das eleições, Bolsonaro 
tem o desafio de reduzir sua 
rejeição. A mais recente pes-
quisa Datafolha aponta que a re-
provação ao presidente atingiu 
53%. O aumento do IOF deve 
gerar uma alta de arrecadação 
estimada pelo Planalto em R$ 
2,14 bilhões.

Para Nicola Tingas, da 
Acrefi (Associação Nacional 
das Instituições de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento), 

Leonardo Vieceli
Folhapress

Com a crise econômica no 
pós-pandemia, que inclui alta 
da inflação, restrição na oferta 
de energia, desemprego e insta-
bilidade política, vai ser afetada 
também a oferta de moradias. 
O déficit habitacional deve 
crescer no país e atingir 6,102 
milhões de moradias em 2021. 
A projeção é de um estudo da 
empresa de investimentos e 
gestão TCP Partners.

O déficit habitacional é um 
conceito que abrange três di-
visões: domicílios precários 
(improvisados e rústicos), co-
abitação (moradias formadas 
por cômodos de uma resi-
dência) e habitações com altos 
custos de aluguel em relação à 

No G20, ministra Tereza 
Cristina defende mais re-
cursos para práticas inova-
doras e sustentáveis no agro 
mundial. A ministra participou 
da sessão “Pesquisa como 
força motriz da Sustentabili-
dade”. No evento, em Florença, 
na Itália, Tereza Cristina des-
tacou que os recursos para 
pesquisas científicas e ino-
vação devem estar dispostos 
para todos, e não apenas para 
produtores subsidiados nos 
países ricos

Na reunião com ministros 
da Agricultura do G20, em Flo-
rença, na Itália, a ministra Te-
reza Cristina defendeu ontem 
(17) que a próxima década 
deve ser marcada pela maior 
disponibilidade mundial de 
recursos para que produtores 
rurais possam adotar práticas 
inovadoras e sustentáveis.

“Para a próxima década, 
é necessário ampliar a dis-
ponibilidade de recursos 
para a adoção de práticas 
inovadoras. Eles precisam ter 
custo e benefício adequados 
e serem acessíveis a todos, e 
não apenas a alguns produ-
tores subsidiados nos países 
ricos. Somente alinhando tec-
nologias sustentáveis com in-

vestimentos, faremos da agri-
cultura um setor estratégico 
para uma recuperação verde”, 
disse, ao participar da sessão 
“Pesquisa como força motriz 
da sustentabilidade”.

De acordo com a ministra, 
a ciência é um dos principais 
pilares da sustentabilidade 
no agro. Primeiro, por criar 
ferramentas que permitem 
aos produtores rurais pro-
duzirem mais, usando menos 
recursos naturais. Em se-
gundo, por trazer evidências 
científicas que garantem o 
fluxo adequado de alimentos. 
“Pesquisa e inovação são 
fundamentais para o desen-
volvimento de uma agricul-
tura de baixa emissão de 
carbono”, destacou.

Tereza Cristina criticou 
a adoção de medidas prote-
cionistas por parte de países 
ricos, o que, segundo ela, 
afeta a concorrência global, 
aumenta o número de pes-
soas em situação de pobreza 
e impacta de forma negativa 
as comunidades rurais de 
nações em desenvolvimento. 
“O protecionismo, como todos 
sabemos, recompensa a inefi-
ciência e é ruim para a susten-
tabilidade”, salientou.

há dois impactos principais no 
aumento do imposto.

Em primeiro lugar, há um 
aumento do custo para a to-
mada de crédito, tanto para o 
tomador pessoa física quanto 
para a pessoa jurídica, em 
todas as operações.

“Isso significa um custo ope-
racional para uma empresa 
que tem de tomar crédito para 
o capital de giro ou fazer uma 
antecipação de recebíveis. E 
para uma pessoa física finan-
ciar um bem.”

Sob um segundo aspecto, 
no conjunto da economia, ele 
avalia que haverá um impacto 
inflacionário. É um momento 
em que não se esperava tri-
butação adicional, com a eco-
nomia em desaceleração para 
o ano que vem, diz.

Em agosto, o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
registrou a maior alta para o 
mês em 21 anos, de 0,87%, divul-
gado na semana passada. Em 12 

Consumidores vão 
pagar mais imposto nas 
operações financeiras 
com as medidas

Agência Brasil

meses, a inflação já encosta em 
dois dígitos.

“É muito ruim para o cenário 
econômico atual fazer finan-
ciamento para o gasto público, 
mesmo que seja para um motivo 
nobre e necessário, com mais 
impostos. O correto seria cortar 
custos, de um orçamento que 
tem espaço para fazer isso.”

Apesar da questão meri-
tória, já que as pessoas estão 
precisando de recursos, esse 
esforço do governo passa uma 
sinalização muito ruim, avalia 
o economista-chefe da MB As-
sociados, Sergio Vale.

“O anúncio [de aumento do 
IOF] vem em um momento já 
crítico sob a ótica do tomador 
de crédito, frente à alta signifi-
cativa da Selic, com estimativas 
apontando para uma taxa de 
juros em 8,5% nos próximos 
meses e que pode ser até mais 
do que isso.”

Vale considera que o pro-
grama proposto pelo governo 

para substituir o Bolsa Família 
não é algo que está sendo pen-
sado de maneira adequada 
para se tornar, de fato, um 
programa social.

“Temos visto uma dificuldade 
grande do governo em acomodar 
os recursos existentes no teto de 
gastos para o ano que vem. Ele 
toma essa medida por estar 
enfraquecido politicamente e 
adiciona riscos à questão fiscal.”

Já na avaliação do ex-diretor 
do Banco Central Alexandre 
Schwartsman, o objetivo da me-
dida é aumentar o programa 
Bolsa Família, para render divi-
dendos eleitorais ao presidente 
da República no ano que vem.

“É uma medida populista, 
e o mercado está reagindo de 
maneira negativa, até por ser 
uma medida muito ruim mesmo. 
Mostra que o [ministro da Eco-
nomia] Paulo Guedes não tem 
interesse em entregar as contas 
públicas em ordem.”

Ainda segundo o consultor 
da Schwartsman e Associados, 
a sinalização é de que não há 
nenhum compromisso com a 
questão fiscal. “É tudo conversa 
mole para boi dormir.”

“A utilização do IOF para um 
programa como o Auxílio Brasil 
não me parece adequada. Vai se 
criar um aumento de imposto 
de forma descoordenada com 
as outras propostas tributárias 
que estão em discussão”, avalia 
o economista-chefe da Necton, 
André Perfeito.

Ele complementa que o pro-
blema principal do país hoje não 
é a falta de dinheiro, mas a falta 
de um plano mais sólido.

renda dos moradores.
Em 2019, período pré-pan-

demia, o déficit brasileiro era 
de 5,877 milhões de unidades, 
conforme levantamento divul-
gado em março pela Fundação 
João Pinheiro.

Foi a partir desse resultado 
que a TCP Partners buscou es-
timar os efeitos da crise sani-
tária. Conforme a previsão da 
empresa, o déficit deve atingir 
mais 225 mil moradias em um 
intervalo de dois anos. Com isso, 
chegaria ao número de 6,102 
milhões em 2021.

Ricardo Jacomassi, sócio e 
economista-chefe da TCP Part-
ners, afirma que o avanço tende 
a ser puxado por três questões 
verificadas ao longo da pan-
demia. São elas: aumento do 
desemprego, perda de renda de 

Projeção é de que haja 
déficit ainda maior de 
casas para a população 
com a crise

parte da população e alta dos 
custos de aluguel.

No caso do aluguel, Jaco-
massi destaca a disparada do 
IGP-M (Índice Geral de Preços 
Mercado). O indicador de in-
flação, referência para o rea-
juste de contratos de locação, 

acumulou avanço de 33,83% em 
12 meses até julho.

Já a taxa de desemprego foi 
de 14,6% no trimestre encerrado 
em maio, dado mais recente dis-
ponível. Havia 14,8 milhões de 
trabalhadores desocupados no 
país entre março e maio.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,284 R$ 5,286               0,3989
Turismo R$ 5,31 R$ 5,45               0,1286
Euro R$ 6,197 R$ 6,198               0,0161
Libra Esterlina R$ 7,274 R$ 7,277     0,1928

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 298,96
IBOVESPA (SP): 111.439,37 −2.354,91 (2,07%)

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 25° 40º

São Paulo                  15º           30º

Brasília 15º 32º

Rio de Janeiro 18º  32º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    22°   38°
Dourados      22°   38°
Corumbá                25°             41°
Maracaju                 22°             39°
Ponta Porã                21°              36°
Três Lagoas               20°   38°
Mundo Novo              23°   39°

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.: 15% máx.: 40%

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

0 1  0 2  0 3  0 4  0 5 

0 6  0 7  0 8  0 9  1 4 

1 7  1 8  2 1  2 3  2 5

(2325)LOTOFÁCIL

Lotofácil
(Concurso nº2324) (SORTEIO REALIZADO 16/09/2021)

Faixa de premiação

15 acertos 0 1.245.784,39
14 acertos 213                1.751,93 
13 acertos 9258               25,00
12 acertos 122740          10,00
11 acertos      668265         5,00

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

QUINA

QUINA                        0                                  0,00
QUADRA                     50                         12.895,47
TERNO                     4.664                           207,88
DUQUE                   133.99                              3,97

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 7.000.000,00

(SORTEIO REALIZADO 16/09/2021)(CONCURSO Nº5659) 

2 0   3 0   3 9   4 5   7 3

0 5  2 6  2 7  4 0  5 2
(5660)Quina

Boa Sorte

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

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

TIMEMANIA

(CONCURSO Nº1689) (SORTEIO REALIZADO 16/09/2021)

7 ACERTOS  0 0,00
6 ACERTOS  0      0,00
5 ACERTOS  57                  1.412,20
4 ACERTOS  1.133                   9,00
3 ACERTOS  10.636                3,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.800.000,00

DESPORTIVA /ESTIME DO 

FONTE: SITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

(2214)LOTOMANIA

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

 RATEIO 

LOTERIAS

FAIXA DE PREMIAÇÃO NÚMERO DE GANHADORES VALOR DO PRÊMIO (R$)

(CONCURSO Nº 507) (SORTEIO REALIZADO 16/09/2021)

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

DIA DE SORTE

7 ACERTOS    0  0,00
6 ACERTOS    33                2.127,25
5 ACERTOS  1.295                  20,00
4 ACERTOS  16.916              4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 300.000,00

MÊS DA SORTE: OUTUBRO

DUPLA SENA

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 500.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº 2274)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    0                     0,00
Quina            8                     4.347,87
Quadra            385                                                     114,72
Terno             7.926                                                             2,78

Sena    0                     0,00
Quina            1                        38.647,77
Quadra             401                                                   110,14
Terno            8.519                                                          2,59

(Sorteio realizado 16/09/2021)

13   17  18   30   36  37
07   08  15   22   32  42
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São Paulo

Santos

Belo HorizonteEm Chapecó

Palmeiras 
enfrenta a 
Chapecoense 
com foco no 
dérbi do dia 
25 deste mês

Clube rescinde contrato de 
Dani Alves e parcela dívida 

Polícia identifica agressores 
de emboscada contra Tardelli

Defesa menos vazada, Galo 
encara pior ataque da Série A

Gazeta Press

Com a necessidade de 
vencer para se recuperar 
no Campeonato Brasileiro, o 
Palmeiras entra em campo 
neste sábado para enfrentar a 
Chapecoense, às 16h (de MS), 
na Arena Condá, em partida 
válida pela 21ª rodada. Abel 
Ferreira está atento à possibi-
lidade de perder peças para o 
clássico contra o Corinthians.

Isso porque o Verdão terá 
pela frente o rival na rodada 
seguinte do Brasileirão. O Al-
viverde chega para a partida 
contra a Chapecoense, em 
Chapecó, com dois jogadores 
pendurados: Gabriel Menino 
e Deyverson.

Zé Rafael também está 
com dois cartões amarelos 
acumulados, porém não po-
derá entrar em campo neste 
sábado, já que foi expulso 
contra o Flamengo e cumprirá 
suspensão. O cartão vermelho 
recebido no último domingo 
não anula os amarelos que o 
meio-campista havia recebido 
anteriormente.

Por enquanto, Zé Rafael 
é o único desfalque certo do 
Palmeiras para o confronto 
com a Chapecoense. Em re-
cuperação de um trauma no 
tornozelo esquerdo, Danilo 
ainda não treinou com bola 
nesta semana. O volante seria 
reavaliado ontem e pode ser 
mais uma baixa.

Henrique André
UOL/Folhapress

Líder isolado do Campeo-
nato Brasileiro, com 42 pontos 
e um jogo ainda a se fazer 
(contra o Grêmio), o Atlético-
-MG volta a campo neste sá-
bado (18), às 18h (de MS), no 
Mineirão, em Belo Horizonte, 
e encara o Sport-PE. Dono 
da defesa menos vazada da 
competição mais importante 
do país, o Alvinegro terá pela 
frente o time de pior ataque 
até o momento.

Com apenas 13 gols so-
fridos, em 19 partidas dis-
putadas, o Alvinegro duela 
contra o desesperado time 
pernambucano que, além de 
figurar na zona de rebaixa-
mento, com apenas 17 pontos 
conquistados, fez somente 
8 tentos.

Tendo a terceira melhor 
campanha como mandante, 
ficando atrás de Fortaleza 
e Palmeiras, o Galo tem 19 
pontos conquistados, em 24 

possíveis. São 6 vitórias, 1 
empate e apenas 1 derrota. 
Contudo, cabe lembrar que 
os mineiros têm 2 jogos (em 
casa) a menos que o Tricolor 
do Pici e três a menos que o 
Alviverde Paulista.

O Sport-PE, por sua vez, é 
o 12º melhor visitante da Série 
A. Em 30 pontos disputados 
fora de seus domínios, os per-
nambucanos conquistaram 
10. Foram duas vitórias, 4 
empates e outras 4 derrotas.

Quando se enfrentaram no 
primeiro turno, no duelo válido 
pela segunda rodada, o Galo 
levou a melhor na Ilha do Re-
tiro e venceu por 1 a 0, gol do 
atacante Hulk. O paraíbano 
de 35 anos, inclusive, é o go-
leador do Galo na competição 
mais importante do país, com 
sete tentos anotados até o 
momento.  Há 12 partidas sem 
saber o que é ser derrotado, o 
Galo vai em busca da manu-
tenção de sua invencibilidade 
e, obviamente, de mais “gor-
dura” no topo da tabela.

Gabriela Brino
UOL/Folhapress

O Santos informou, na 
quinta-feira (16), que a Polícia 
Civil já identificou três dos 
agressores envolvidos na em-
boscada contra Diego Tardelli. 
O atacante foi perseguido e teve 
o carro danificado por um grupo 
de torcedores revoltados após 
a eliminação do Santos para o 
Athletico, pelas quartas de final 
da Copa do Brasil.

Os suspeitos iriam se apre-
sentar ontem no 2º DP, em 
Santos. A Torcida Jovem, uma 
das organizadas do clube, co-
laborou para a identificação 
e informou que eles serão 
expulsos do quadro de sócios 
da entidade.

Por meio de seu Instagram, 
Tardelli lamentou a situação 
e afirmou ter sido uma ver-
dadeira “cena de terror”, 
que nunca havia passado por 
essa situação na carreira. 
Ele ainda ressaltou que tor-
cedores estão no direito de 
cobrar, mas não de vandalizar.

O executivo de futebol do 
Santos, André Mazzuco, co-
mentou sobre o ocorrido em 
entrevista coletiva virtual. Con-
forme o dirigente, as autori-
dades já estão trabalhando no 

caso e que os envolvidos não 
sairão impunes. “É impor-
tante deixar claro que disso-
ciamos totalmente a torcida 
do Santos desse ato criminoso 
de bandidos. Não é a torcida 
do Santos. Não é papel de 
torcedor em qualquer clube. 
Papel é comemorar e protestar 
nos momentos ruins, como 
esse. Não aceitamos de forma 
alguma. Colocamos as auto-
ridades para cuidar dessa si-
tuação. São criminosos que 
serão identificados e penali-
zados”, prometeu.

Por meio de nota oficial, o 
Santos condenou os atos de 
vandalismo que o atacante 
Diego Tardelli sofreu. O Peixe 
afirmou que, caso Tardelli de-
fina utilizar meios legais para 
solucionar o caso, o clube o 
apoiará na causa judicial

Sobre o episódio ocorrido 
durante a madrugada com 
o jogador Tardelli e com ou-
tros membros do elenco, com 
ameaças, perseguições, em-
boscadas e atos de depre-
dação, o Santos FC repudia 
veementemente a atitude de 
vândalos travestidos de torce-
dores e ressalta que dará todo 
o apoio para que as medidas 
legais sejam adotadas para o 
reconhecimento e a punição 
dos agressores.

O Clube não reconhece 
essas pessoas como torce-
dores e sim como bandidos. 
A torcida tem o direito  de 
protestar sobre os resultados, 
desde que de forma civilizada. 

Dentro de campo, o Peixe 
joga hoje, às 20h (de MS), 
diante do Ceará, na Arena 
Castelão, em Fortaleza. 

ESPORTES

Chapecoense 
com foco no 

25 deste mês

Com a necessidade de 
vencer para se recuperar 
no Campeonato Brasileiro, o 
Palmeiras entra em campo 
neste sábado para enfrentar a 
Chapecoense, às 16h (de MS), 
na Arena Condá, em partida 
válida pela 21ª rodada. Abel 
Ferreira está atento à possibi-
lidade de perder peças para o 
clássico contra o Corinthians.

Isso porque o Verdão terá 
pela frente o rival na rodada 
seguinte do Brasileirão. O Al-
viverde chega para a partida 
contra a Chapecoense, em 
Chapecó, com dois jogadores 
pendurados: Gabriel Menino 

Zé Rafael também está 
com dois cartões amarelos 
acumulados, porém não po-
derá entrar em campo neste 

joga hoje de olho no
Verdão

Timão
Com a derrota para o 

Flamengo, o Palmeiras es-
tacionou nos 35 pontos, a 
sete do líder Atlético-MG. O 
Verdão tem um ponto de van-
tagem para o Rubro-Negro, 
porém os cariocas possuem 
dois jogos a menos.

Nada é impossível, diz Menino
Na quinta-feira (16), orien-

tado pelo técnico Abel Fer-
reira, o elenco realizou um 
extenso trabalho de triangu-
lações, cruzamentos e finali-
zações em diferentes posições 
do campo. Na sequência, di-
vididos em dois times de 13 
jogadores e um curinga (que 
atua sempre pelo time com 
a posse da bola), fizeram si-
mulações de jogo em campo 
reduzido. Para fechar, os ba-
tedores ensaiaram cobranças 
de falta e pênaltis.

O Verdão vem de cinco jogos 
de invencibilidade contra a 
Chape, sendo quatro vitórias 
consecutivas; no duelo mais 
recente, venceu por 3 a 1, no 
Allianz Parque, pelo primeiro 
turno do torneio nacional, 
com gols de Wesley, duas 
vezes, e Luiz Adriano.

“Tem muito jogo pela 
frente ainda, nada é impos-
sível. Temos de concentrar 
e focar em nós que vai dar 
tudo certo. Sabemos que só 
depende da gente mudar 
isso. Se Deus quiser vamos 
reverter essa situação e co-
meçar a vencer de novo”, 
afirmou o meio-campista 
Gabriel Menino. O jogador 
marcou seu primeiro gol pelo 
Palmeiras há um ano, contra 
o Bolívar-BOL, na vitória por 
2 a 1 na altitude de La Paz 
pela primeira fase da Liber-
tadores. (Com site do clube)

Eder Traskini e Ricardo Perrone
UOL/Folhapress

O São Paulo chegou a um 
acordo e rescindiu o contrato do 
lateral-direito Daniel Alves. As 
conversas já estavam bastante 
adiantadas desde quarta-feira 
(15), e havia um acordo apa-
lavrado entre as partes. Na 
quinta, com detalhes burocrá-
ticos resolvidos, houve a assi-
natura da rescisão contratual.

O Tricolor pagará R$ 15 
milhões que deve ao jogador 
a partir do ano que vem de 
maneira parcelada em cinco 
anos. Agora, o lateral está livre 
no mercado e pode se transferir 
e atuar por outra equipe neste 
Brasileirão, já que fez apenas 
seis jogos no torneio – número 
limite para trocar de clube. 

Após diversos episódios 

que geraram desgaste entre 
as partes, a ruptura definitiva 
na relação ocorreu na última 
semana, quando Daniel Alves 
decidiu não se reapresentar ao 
São Paulo após período com a 
seleção brasileira e irritou o 
clube ao “mandar recado” via 
seu estafe de que não jogaria 
mais enquanto houvesse dívida 
do clube com ele. 

Apresentado de forma apo-
teótica com a camisa 10 em um 
Morumbi lotado, Daniel Alves 
chegou ao clube com salário 
na casa de R$ 1,5 milhão e 
a antiga diretoria são-paulina 
afirmava ter parceiros comer-
ciais que ajudariam a bancar os 
valores exorbitantes do negócio. 
Meses depois, porém, nada foi 
fechado e o Tricolor Paulista 
se viu sozinho para arcar com 
o montante.

BRASILEIRÃOFicha técnica

Data: 

Horário: 

18/setembro

16h (de MS)

Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Paulo Roberto Alves (PR)

Arena Condá, Chapecó (SC)

CHAPECOENSE
Keiller; Matheus Ribeiro, 

Kadu, Jordan e Busanello; 
Alan Santos, Anderson 
Leite e Denner; Mike, 
Bruno Silva e Perotti. 

Técnico: Pintado.

PALMEIRAS
Weverton; Marcos Rocha, 
Luan, Gustavo Gómez e 

Piquerez; Felipe Melo (Danilo), 
Patrick de Paula, Raphael 

Veiga e Dudu; Wesley e Rony. 
Técnico: Abel Ferreira.

Gabriel Menino durante 
treino do Palmeiras, 
na quinta-feira

Atacante Diego Tardelli 
em treinamento no CT 
Rei Pelé, quinta-feira

Cesar Greco/Divulgação

Ivan Storti/Santos FC
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Custo-benefício

Tênis

Motociclismo

Presidente do clube diz que jogará Copa Verde, no mês que vem, com elenco formado na região

5h40
FOX Sports - Mundial de 
Motovelocidade: GP de San Marino 
(treino de classifi cação)

7h30
ESPN BR - Campeonato Inglês: 
Wolverhampton x Brentford

9h
SporTV3 - Atletismo: Continental 
Tour (etapa do Quênia)

9h45
SporTV2 - Stock Car: etapa de 
Curitiba (treino ofi cial) 
ESPN BR - Inglês: Liverpool x 
Crystal Palace 
ESPN - Inglês: Burnley x Arsenal 

11h30
FOX Sports2 - Europeu de Vôlei 
Masculino: primeira semifi nal

12h
FOX Sports - Italiano: Inter de Milão 
x Bologna 
SporTV3 - Mundial de Atletismo: 
etapa da Alemanha 

12h30
ESPN BR - Inglês: Aston Villa x 
Everton

13h
Band - NFFB - Instituto Lince x 
Leoas da Serra 

14h
ESPN - Holandês: Ajax x Cambuur 

14h30
FOX Sports2 - Europeu de Vôlei 
Masculino: segunda semifi nal 
ESPN BR - Italiano: Salernitana x 
Atalanta 

15h
TV Brasil - Brasileiro Série D: 
Portuguesa x Caxias 
FOX Sports - Francês: Saint-Étienne 

x Bordeaux
Bandsports - NFFB: APCEF/ADEF 
x Sumov

15h30
Premiere - Brasileiro Série B: 
Botafogo x Náutico
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Londrina x CSA 

16h
Premiere - Brasileiro: Chapecoense 
x Palmeiras

17h45
TNT - Brasileiro: Athletico-PR x 
Juventude 
Premiere - Brasileiro: Atlético-MG 
x Sport 

18h
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: Goiás x Brasil de Pelotas 
SporTV2 - Sul-Americano de Vôlei 
Feminino: Chile x Peru 

19h
ESPN - Argentino: Atlético Tucumán 
x Boca Juniors
ESPN2 - Boxe: Jose Valenzuela x 
Deiner Berrio

19h30
FOX Sports - Nascar Cup Series: 
etapa de Bristol 

20h
TNT e Premiere - Brasileiro: Ceará 
x Santos  
Premiere - Brasileiro: Bahia x RB 
Bragantino

20h30
SporTV2 - Sul-Americano de Vôlei 
Feminino: Argentina x Colômbia

22h 
ESPN – Bellator 266: Phil Davis x 
Joel Romero

O Centro Poliesportivo Mamede, da Vila Almeida, 
em Campo Grande, recebe hoje (18) e amanhã (19) o 
Campeonato Estadual de Muay Thai Tradicional. As 
disputas terão início às 8h. A partir das 19h haverá lutas 
por cinturão na categoria até 51 kg feminino, além do 
71 e 81 kg adulto masculino. Segundo a federação local, 
o campeão classifica-se para o Campeonato Brasileiro, 
que acontecerá de 12 a 14 de novembro, em Porto 
Alegre (RS), e valerá bolsa de R$ 1 mil. Haverá também 
lutas profissionais nas categorias 63,5 e 57 kg. Estão 
programadas também disputas nas categorias de base. 
De acordo com os organizadores, o evento será aberto ao 
público, com protocolos de biossegurança por conta da 
COVID-19.  (Com Fundesporte)

O judoca Fethi Nourine, 30 anos, não se arrepende de 
ter se recusado a lutar nas Olimpíadas de Tóquio 2020 
após descobrir que poderia enfrentar um rival de Israel, 
o lutador Tohar Butbul. Em entrevista à Folhapress, o 
argelino disse que faria tudo novamente. “Não, nunca 
me arrependi e não irei me arrepender. Continuarei 
a falar sobre o sionismo, a cumplicidade, a hipocrisia 
das organizações internacionais e as mentiras sobre 
nosso povo [muçulmanos]”, declarou. “Organizações 
internacionais clamam pela liberdade individual. Foi o 
que fiz: retirei-me e boicotei o confronto com o atleta 
da entidade sionista. Ia contra minha vontade pessoal. 
Portanto, não cometi crime”, defende Nourine. O argelino 
afirma que seguiu os princípios da Carta Olímpica ao 
protestar pelos direitos do povo palestino. (Adalberto 
Leister Filho, Folhapress)

Estadual de Muay Thai será aberto ao público

Judoca suspenso vê hipocrisia em decisão

Veja na TV Às 12h30, na Band, etapa de Goiânia da Stock Car

 Rodrigo Guimarães/Lubrax Podium

Fonte: Esporte e Mídia

Luciano Shakihama

A menos de um mês do 
começo previsto para a Copa 
Verde 2021, o Águia Negra co-
meça na semana que vem os 
preparativos para o torneio 
regional, cujo principal atra-
tivo é a vaga para a terceira 
fase da Copa do Brasil 2022.

O último jogo oficial do time 
de Rio Brilhante foi no dia 5 
deste mês, quando empatou 
sem gols com o BOA-MG, 
em casa, na sua despedida 
da primeira fase do Grupo 6 
do Campeonato Brasileiro da 
Série D. Para este torneio, o 
clube firmou parceria com 
uma empresa que gerenciou 
o futebol do Rubro-Negro de 
Rio Brilhante. 

Questionado sobre o ba-
lanço dessa parceria, o pre-
sidente do Águia, Iliê Vidal, 
disse na manhã de ontem 
(17), por telefone, que finan-
ceiramente foi bom. Sobre o 
quanto o clube economizou 
com a iniciativa, falou que, 
na Série D de 2020, “gastamos 
R$ 400 mil”. 

“A gente não tem recurso, 
sem patrocínio, cinco anos 
sem apoio do município”, 
argumenta o dirigente. Ele 

acrescenta que o dinheiro 
ganho pela participação da 
Copa do Brasil foi usado no 
Estadual deste ano. 

Na Série D, o Águia ter-
minou na lanterna do seu 
grupo com uma vitória, quatro 
empates e nove derrotas. A 
participação foi marcada por 
goleadas como as sofridas 
diante do Rio Branco-ES (6 
a 2), Caldense-MG (6 a 0, e 6 
a 2), Ferroviária-SP (7 a 0), e 
BOA (4 a 0). “Dentro de campo 
o resultado foi um fracasso 
total”, afirrmou Iliê. “[Mas] A 
gente tinha de correr o risco”, 
completou o dirigente. Foram 
três meses de disputa que, 
segundo ele, o Águia tinha de 
participar sob risco de sofrer 
punição da CBF em caso de 
abandono ou desistência. O 
presidente da equipe adianta 
que o elenco da Copa Verde 
não será o que jogará o Sul-
-Mato-Grossense 2022. 

R$ 1 milhão ao Costa Rica?
Iliê acredita que o Costa 

Rica, atual campeão esta-
dual, terá mais chances de 
ter um bom desempenho em 
torneios nacionais, como 
Copa do Brasil e a quarta 
divisão do Brasileiro da pró-

Daniel E. de Castro
Folhapress

Durante algum tempo, o ta-
manho da lenda de Roger Fe-
derer no tênis foi medido prin-
cipalmente pelos recordes que o 
atleta de 40 anos estabeleceu ao 
longo de sua carreira. Em 2021, 
porém, o tenista perdeu parte do 
protagonismo nos números. Teve 
as 310 semanas na liderança do 
ranking ultrapassadas por Novak 
Djokovic, em março, e desde julho 
está empatado com o sérvio e 
Rafael Nadal na lista de maiores 
vencedores de torneios do Grand 
Slam: 20 para cada um.

O futuro do suíço na quadra é 

incerto, após ele ter anunciado, 
em agosto, que faria uma nova 
cirurgia no joelho e tentará voltar 
ao circuito apenas na próxima 
temporada. Olhar para Federer 
por outro prisma neste momento 
ajuda a entender por que o astro 
do tênis transcende o esporte 
como nenhum outro, independen-
temente de quais marcas perma-
necem atreladas ao seu nome.

É isso que faz a biografia 
“The Master: The long run and 
beautiful game of Roger Federer”, 
escrita pelo jornalista americano 
Christopher Clarey e lançada 
nos EUA em 24 de agosto. A 
obra de 432 páginas chegou ao 
Brasil ontem (17), pela editora 

Intrínseca, com o título “Federer: 
O homem que mudou o esporte”.

Clarey, que trabalhou no “In-
ternational Herald Tribune” e 
está no “The New York Times” há 
mais de duas décadas, conheceu 
o suíço no início da trajetória dele 
como profissional e desde então 
teve bom acesso ao atleta e seu 
entorno.

Agora, o jornalista acredita 
ter encontrado o momento certo 
para transformar em livro uma 
vivência que começou em 1999, 
quando assistiu da arquibancada 
em Paris à estreia do jovem ta-
lentoso e esquentado em Roland 
Garros. Além da experiência acu-
mulada desde então, Clarey fez 

pelo menos 80 entrevistas.
“Admiro como Federer con-

duziu sua carreira e acho que há 
muito a se aprender com isso. 
Pelo acesso que tive morando 
na Europa e pela perspectiva 
depois de tantos anos, tinha a 
chance de fazer um bom livro 
sobre esse processo. Acho que 
agora é o momento certo. Ele 
voltará no próximo ano, mas 
seu principal trabalho está feito, 
então é um momento bom e justo 
para avaliar como foi”, ele afirma 
à “Folha de S.Paulo”. Outras duas 
conhecidas biografias sobre Fe-
derer foram escritas por Chris 
Bowers, em 2013, e por René 
Stauffer, em 2011. 

Lincoln Chaves
 TV Brasil

O fim de semana pode ser 
histórico para o esporte a 
motor brasileiro. No sábado 
(18) e no domingo (19), Eric 
Granado disputa as duas úl-
timas etapas da temporada 
2021 da MotoE, categoria das 
motos elétricas, com a possibi-
lidade de ser o primeiro piloto 
do país a ser campeão mundial 
na motovelocidade.

O paulista de 25 anos ocupa 
o segundo lugar na classifi-
cação, com 73 pontos, a sete do 
italiano Alessandro Zaccone, 
que lidera o campeonato, e 
um ponto à frente do espanhol 
Jordi Torres, atual campeão, 
que aparece em terceiro. O 
suíço Dominique Aegerter é o 
quarto, com 69 pontos. Os 15 

primeiros colocados da prova 
somam pontos, sendo que o 
vencedor leva 25 pontos. O 
pole position (piloto que larga 
na primeira posição) e o res-
ponsável pela melhor volta 
da corrida recebem pontos de 
bonificação.

“A expectativa está muito 
boa. Fizemos uma ótima tem-
porada, fui rápido em todos 
os circuitos e estou muito 
confiante. Feliz de chegar 
com ótimas possibilidades de 
brigar pelo título. É a primeira 
vez que consigo”, celebrou 
Granado à Agência Brasil.

As duas provas valem pelo 
Grande Prêmio de San Marino 
e Riviera e de Rimini, no cir-
cuito de Misano (Itália). Neste 
sábado, a corrida inicia às 
10h20 (de MS). No domingo, a 
largada será às 9h30.

Águia Negra economizou R$ 400 mil com 
parceria, mas admite fracasso na Série D

Único time de Mato Grosso do Sul entre os 24 pro-
váveis participantes da Copa Verde, o time de Rio 
Brilhante, cidade a 168 km de Campo Grande, será 
formado por um elenco com jogadores da própria 
região. 

Segundo Iliê, o esforço é colocar um time em campo, 
já que considera a Copa Verde deficitária. O torneio 
da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) só terá 
premiação em dinheiro aos finalistas caso apareça 
algum patrocinador máster. A entidade é que banca 
as despesas de transporte e hospedagem dos times que 
jogam como visitantes. A primeira fase é decidida em 
jogo único e está prevista para os dias 13 e 14 do mês 
que vem. As oitavas de final também são definidas em 
somente um confronto.  

O Aquidauanense, vice-campeão estadual de 2020, 
perdeu a vaga pelo critério que utiliza o ranking das 
federações da CBF. Como a FFMS (Federação de Futebol 
de Mato Grosso do Sul) agora está em 23º, entre as 27 
filiadas à confederação, o Estado perdeu a segunda 
vaga. O futebol sul-mato-grossense só está à frente de 
Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá. Enquanto 
isso, Mato Grosso está no top-12. 

xima temporada.
O motivo, fala o cartola, é 

a promessa feita por Reinaldo 
Azambuja (PSDB), em feve-
reiro deste ano, em reunião 
com os clubes que jogariam o 
Estadual 2021. Conforme Iliê, 

o governador destinará R$ 
500 mil, por meio de emenda, 
ao clube que jogará a Série 
D. No mesmo encontro, a de-
putada federal Rose Modesto 
(PSDB) assegurou um inves-
timento de outros R$ 500 mil 

ao futebol local. Neste caso, 
vale lembrar que não ficou 
definido exatamente o destino 
deste montante.

Ainda segundo o dirigente 
do Águia, o recurso anual do 
Estado destinado aos clubes 

para bancar hospedagem e 
transporte dos times durante 
o torneio sul-mato-grossense 
já está garantido. Neste ano, 
a verba pública para ajudar 
o futebol foi de pelo menos 
R$ 820 mil.

Mais sobre o torneio regional

Eric Granado Eric Granado 
corre para ser corre para ser 
primeiro campeão primeiro campeão 
mundial do mundial do 
país na motopaís na moto

Biografia evidencia fama de Federer além das quadras

Lance de jogo entre 
Águia Negra e Rio 
Branco-ES, pela Série 
D, em agosto

Reprodução

Alex Farinelli/One Energy
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Portugal renova 
permissão a 
brasileiros e 
abre chance de 
reconhecimento 
de vacinas

MUNDO

Alemanha libera de quarentena 
turista imunizado com CoronaVac

Pandemia Imigração

Imunização ‘heteróloga’

 Aplicar uma segunda dose de 
vacina mRNA (como as produ-
zidas pela Pfizer e Moderna) em 
quem recebeu a primeira dose 
do imunizante da AstraZeneca 
induz uma proteção contra a 
COVID mais forte que a de duas 
doses de AstraZeneca, afirma 
relatório divulgado ontem(17) 
pelo ECDC (Centro  Europeu de 
Controle de Doenças).

Segundo a instituição, expe-
rimentos aleatórios e estudos 
observacionais mostraram 
uma resposta humoral (por an-
ticorpos) e de células T (também 
de proteção do organismo) 
maior quando se aplica a vaci-
nação chamada de “heteróloga” 
(a combinação de dois produtos 
diferentes). A cidade de São 
Paulo passou a usar a vacina da 
Pfizer para completar a imuni-
zação de quem tomou a primeira 
dose de AstraZeneca.

Nos experimentos, o imuni-
zante mRNA foi aplicado quatro 
semanas depois da primeira 
dose com AstraZeneca. Estudos 
mostraram que a ordem inversa 
– uma primeira dose de Pfizer 
ou Moderna e uma segunda de 
AstraZeneca – também produz 
uma proteção mais alta que a 
de duas doses de AstraZeneca.

O centro diz que houve um 
aumento de leve a moderado 

nas reações adversas após a 
segunda dose para as pessoas 
que receberam doses de imu-
nizantes diferentes, mas que 
o regime foi em geral bem to-
lerado. Nenhuma reação grave 
foi observada.

A vacinação combinada tem 
sido usada em países europeu 
principalmente para completar 
a imunização de pacientes que 
tiveram reações mais fortes 
após a primeira injeção ou em 
grupos de pessoas consideradas 
mais susceptíveis a efeitos cola-
terais graves e raros da vacina 
da AstraZeneca. “Evidências 
atuais fornecem bases cientí-
ficas para esperar que essas 
abordagens ‘off-label’ [não pres-
critas na bula] sejam seguras e 
induzam uma resposta imunoló-
gica satisfatória”, diz o relatório.

Ressalva
Outra vantagem da combi-

nação, segundo a instituição, é 
permitir flexibilidade nas cam-
panhas de vacinação, principal-
mente nos casos de escassez 
de um dos imunizantes – como 
a que atinge São Paulo, Bahia, 
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Espírito Santo e Rio 
Grande do Norte, segundo afir-
maram à reportagem os go-
vernos desses estados. 

O ECDC ressalva que ainda 
estão em andamento expe-
rimentos sobre segurança a 
longo prazo, duração da imuni-
dade e eficácia (os links dos 90 
estudos avaliados pelo centro 
estão disponíveis no relatório). 
Também alerta que é preciso 
cuidado na comunicação de 
mudanças em esquemas de va-
cinação – em relação a marcas 
ou prazos de aplicação, por 
exemplo – para evitar que elas 
provoquem desconfiança em 
relação à imunização.

O documento também revisa 
e atualiza as evidências sobre 
a eficácia da vacinação par-
cial – por exemplo, das pessoas 
que tomaram apenas a primeira 
dose – e sobre a eficácia da 
vacinação para quem já havia 
se infectado com o coronavírus.

A revisão e o relatório do 
ECDC não contemplam o uso 
combinado de outras vacinas 
com a CoronaVac, já que esse 
imunizante não é usado na 
Europa. Em São Paulo, doses 
da Pfizer têm sido dadas para 
reforçar a imunização de pes-
soas que haviam tomado duas 
doses da vacina chinesa, além 
de complementar a vacinação 
de pessoas que haviam tomado 
uma primeira injeção de Coro-
naVac. (AESP/Folhapress)

O corpo de uma brasileira 
de 49 anos foi encontrado 
ontem durante uma patrulha 
de agentes estadunidenses em 
uma área desértica no Novo 
México, nos Estados Unidos. 
“Esta é uma das situações mais 
tristes que já vi”, disse o xerife 
do condado de Luna, Michael 
Brown. O corpo de Lenilda dos 
Santos foi encontrado perto do 
cruzamento das rodovias Cas-
taneda e Hondale, próximo ao 
Aerostat, disse o policial.

A identificação foi possível 
porque ela estava com seu 
passaporte brasileiro. As infor-
mações foram divulgadas pela 
polícia ao site de notícias “De-
ming Headlight”. Parentes da 
brasileira que vivem em Mas-
sachusetts foram procurados 
pela polícia. Eles disseram que 
o último contato com ela foi na 
sexta-feira, quando ela ligou e 
disse que havia se separado do 
grupo que tentava entrar nos Es-
tados Unidos, estava sem água e 
temia por sua morte.

Lenilda teria compartilhado 
sua localização com eles, e a 
polícia iniciou as buscas ten-
tando rastrear a localização da 
brasileira por meio do celular. 
“Mas, no deserto as informações 
fornecem uma ampla área para 
pesquisa”, disse Brown. Uma das 
pessoas contatadas pela família 
de Lenilda foi o brasileiro Kleber 
Vilanova, morador de Ohio, cuja 
empresa atua na área de imi-
gração e atende brasileiros e 
latinos. Ele criou uma campanha 
no GoFundMe para realizar o 
traslado do corpo da brasileira.

Foram pelo menos cinco 
dias sem notícias até que fa-
miliares acionaram Kleber, 
que acompanhou as buscas 
de perto. Segundo ele, Le-
nilda viajava com conhecidos 
e queria chegar a Ohio. Ela 
era de Vale do Paraíso (RO) e 
deixou duas filhas no Brasil. 

A brasileira usava roupa ca-
muflada, o que segundo o policial 
é comum entre os imigrantes 
ilegais. “Isso é algo que vemos 
continuamente, disse Brown, ao 
lamentar a atuação dos coiotes 
(traficantes de pessoas) na re-
gião.”  (UOL/Folhapress)

A França restringe a va-
cinação completa aos imuni-
zantes aprovados pela União 
Europeia, ao passo que na 
Suíça, na Croácia e na Espanha 
a CoronaVac também é aceita.

Nos cinco, é possível entrar 
também sem quarentena com 
a apresentação de um teste 
negativo para o coronavírus.

A Comissão Europeia 
mantém o site reopen.europa.
eu/pt com informações atu-
alizadas sobre os requisitos 
para viajantes nos 27 países-
-membros do bloco e nos 4 
integrantes da zona Schengen 
(Noruega, Suíça, Islândia e 
Liechtenstein). Após escolher 
o país, é preciso clicar no 
ícone de viajantes de fora 
da zona comum (em forma 
de globo). No site unificado 
há também endereços para 
acessar informações especí-
ficas em cada um dos países. 

 Resistência lusa à CoronaVac
A autorização de entrada 

de turistas brasileiros em Por-
tugal, inicialmente válida até 
16 de setembro, foi prorrogada 
por mais 15 dias, estando agora 
em vigor até o fim deste mês. 
A informação foi publicada na 
manhã de ontem (17) no Diário 
da República. Por conta da pan-
demia da COVID-19, as viagens 
não essenciais do Brasil para 
Portugal estiveram proibidas 
por quase um ano e meio.

Ao contrário de alguns pa-
íses da União Europeia, que 
liberaram a entrada apenas 
de pessoas vacinadas, Portugal 
não exige a imunização para a 
liberação dos viajantes.

Para entrar no país, basta 
a apresentação de um teste 
negativo para a COVID-19: um 
exame PCR feito até 72 horas 
antes do embarque ou um teste 
de antígeno realizado até 48 

horas antes. Menores de 12 
anos e portadores do passe 
sanitário europeu estão isentos 
da apresentação do teste.

O despacho que renova a 
permissão de entrada de tu-
ristas brasileiros traz uma 
novidade: a previsão de que 
as autoridades lusas possam 
reconhecer a validade de cer-
tificados de vacinação ou de 
de recuperação da COVID-19 
emitidos por países de fora da 
União Europeia, desde que “em 
condições de reciprocidade”.

O despacho, no entanto, não 
diz que países já têm seus 
certificados de vacinação re-
conhecidos em Portugal. Ques-
tionados pela reportagem, os 
ministérios da Administração 
Interna e dos Negócios Estran-
geiros ainda não se manifes-
taram se o Brasil já faz parte 
da lista de países cujos certifi-
cados são considerados válidos.

O documento estabelece al-
guns parâmetros para que os 
certificados estrangeiros sejam 
reconhecidos em Portugal. lém 
das informações pessoais de 
seus portadores, é preciso que 
contenham, entre outras coisas: 
o nome da vacina e de seu 
fabricante, o número de série 
do imunizante e a data de apli-
cação da última dose.

Portugal só reconhecerá, no 
entanto, certificados das pes-
soas imunizadas com Pfizer, 
Moderna, Janssen e AstraZe-
neca. A CoronaVac, ampla-
mente usada no país e já apro-
vada pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde), está fora 
da lista autorizada.

Há mais de dois meses, os 
governos de Portugal e Brasil 
realizam reuniões para um 
acordo bilateral para o reco-
nhecimento de vacinas. (Com 
Giuliana Miranda/Folhapress)

Serj Sakharovskiy/Unsplash

 Passageiros em 
transporte coletivo na 
cidade de Berlim

Corpo de brasileira 
é encontrado 
na fronteira entre 
México e EUA

Europa recomenda combinar imunizante 
anti-COVID da Pfizer e da AstraZeneca

Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress

A partir de amanhã (19) 
a entrada na Alemanha será 
facilitada para todos os via-
jantes que partem do Brasil, 
e não mais apenas para os 
vacinados contra COVID com 
imunizantes aprovados pela 
União Europeia (Pfizer, Astra-
Zeneca, Moderna e Janssen).

Passageiros imunizados 
com a CoronaVac (ou outro fár-
maco, tomado em outro país) 
ou que ainda não completaram 
a vacinação poderão dispensar 
a quarentena ao apresentarem 
um teste negativo para o coro-
navírus ou um comprovante 
de que tiveram a doença e se 
recuperaram.

As mudanças foram anun-
ciadas ontem (17). O Brasil, 
assim como a Índia e a África 
do Sul, estão entre os 14 pa-
íses que deixaram de ser con-
siderados de alto risco pelo 
governo alemão.

Em agosto, a Alemanha já 
havia retirado o país da lista 
dos que têm alta circulação de 
variantes de preocupação, mas 
a quarentena era dispensada 
apenas para quem estivesse 
completamente vacinado com 
os fármacos aprovados pela 
União Europeia.

Outros países – Portugal, 
França, Suíça, Croácia e Es-
panha são outros países eu-
ropeus que aceitam viajantes 
partindo do Brasil, desde que 
estejam com esquema vacinal 
completo contra a COVID.
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Série de roubos Acidente

Nas ruas Eldorado

O Estado Play

Programa do governo do Estado já 
beneficiou mais de 3,8 mil pessoas 

Polícia prende suspeitos de assaltarem 10 
estabelecimentos ao longo desta semana

Motociclista é a 47ª morte no 
trânsito em 2021 na Capital

Suspeito de roubo, homem morre em 
troca de tiros contra polícia militar

PRF apreende carga oculta de 
cocaína avaliada em R$ 28 milhões

Rede Solidária muda vidas com Rede Solidária muda vidas com 
capacitação para pessoas em capacitação para pessoas em 
situação de vulnerabilidade situação de vulnerabilidade 

Autores foram presos 
em um motel na 
Vila Progresso e 
confessaram os roubos

Entorpecente estava 
escondido em um 
compartimento 
oculto no caminhão

Jovem perdeu a 
vida ao bater a 
motocicleta Biz em 
uma caçamba

Suspeito foi baleado 
pelo comandante da 
equipe e não resistiu 
aos ferimentos

O coordenador da Rede 
Solidária, Rodrigo Barione, 
falou sobre a importância da 
capacitação profissional

Ilustração

Divulgação PRF
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João Vitor Fernandes e Itamar Buzzatta

Um rapaz que fugia da 
polícia e não teve a identi-
dade confirmada até o mo-
mento morreu na noite de 
quinta-feira (17), suspeito de 
ter roubado o celular de um 
homem na Rua São Matheus, 
região do bairro Vila Nasser, 
em Campo Grande. O suspeito 
chegou a atirar contra os po-
liciais e foi baleado na troca 
de tiros.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a Polícia Militar 
recebeu as informações pelo 
rádio de que o suspeito estava 
em uma moto Honda Titan, 
preta, e havia fugido em di-
reção do bairro Nova Lima.

Ao perceber que estava 
sendo perseguido, o suspeito 
continuou fugindo até o mo-

Dayane Medina

A PRF (Polícia Rodovi-
ária Federal) prendeu um 
homem de 38 anos na última 
quinta-feira (16) e apre-
endeu 158,7 kg de cocaína 
em Eldorado – distante 
446 quilômetros de Campo 
Grande. O prejuízo para 
o tráfico de drogas passa 
dos R$ 28 milhões com esta 
apreensão, segundo os 
agentes.

Segundo informações 
policiais, a equipe da PRF 
abordou, no km 33 da BR-
163, o veículo Volvo/Fh12 
380, com placas de Itajaí 
(SC), que tracionava dois 
semirreboques e era condu-
zido pelo suspeito.

Após fiscalização via es-
caner, realizada com auxílio 

João Vitor Fernandes e Itamar Buzzatta

Fernanda Aldavez San-
tana, 19, morreu em um 
acidente pilotando uma mo-
tocicleta biz na noite de 
quinta-feira (16). A jovem 
bateu contra uma caçamba 
de entulho na Rua Janaína 
Chacha de Melo, no bairro 
Portal Caiobá, região sul de 
Campo Grande.

Segundo boletim de 
ocorrência, uma equipe do 

Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
esteve no local e tentou 
socorrer a vítima, mas ela 
não resistiu.

Segundo o BPTran 
(Batalhão da Polícia Mi-
litar de Trânsito), de ja-
neiro a setembro de 2021 
houve 47 mortes no trân-
sito em Campo Grande. 
No mesmo período do ano 
passado, houve outros 37 
acidentes fatais.

Raiane Carneiro 

A capacitação para o mer-
cado de trabalho e a con-
quista de uma oportunidade 
são fundamentais para tirar 
famílias da situação de vulne-
rabilidade. Este é o intuito do 
projeto Rede Solidária, do go-
verno do Estado, que em seis 
anos de atuação já atendeu 
mais de 3,8 mil pessoas em 
Campo Grande, como explicou 
o coordenador do programa, 
Rodrigo Barione, ao radialista 
João Flores Júnior, em O Es-
tado Play. 

O projeto tem parceria com 
o Senai (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) em 
cerca de 30 cursos para rea-
lizar capacitações variadas 
em dois polos: um no bairro 
Noroeste e outro no Dom An-
tônio Barbosa. “Estamos lan-
çando três cursos agora como 
o de confecção de roupas para 
pets. A gente pesquisou e não 
tem esse curso na grade do 
Senai”, contou. 

As aulas são ministradas 
para permitir que a pessoa 
inicie o trabalho o quanto 
antes, como no caso do curso 
de moda pet. “É um curso 
prático porque nossa in-
tenção é tirar o mais rápido 
possível essa mãe, esse pai 
desse ambiente [de vulnera-
bilidade]”, explicou Barione. 
“Não adianta dar um curso 
de um ano. Esse curso de 

confecção de roupa pet é 30 
dias”, exemplificou. 

“O objetivo do Rede So-
lidária é tirar a pessoa que 
está vulnerável da depen-
dência do Estado, por isso 
que o Estado investe”, afirmou 
o coordenador. 

Cursos 
Os cursos oferecidos pela 

Rede Solidária variam da con-

fecção de roupas para pets 
até as áreas de construção 
civil e energia fotovoltaica. 
Além disso, há expectativa de 
abertura de cursos na área 
da gastronomia com vagas 
para fabricação de salgados e 
biscoitos e fabricação de bolos 
confeitados na sede do bairro 
Dom Antônio.

A parceria entre Sedhast 
(Secretaria de Direitos Hu-

manos, Assistência Social e 
Trabalho) e o Senai garantiu 
vagas nos cursos de confecção 
para roupas pet, mecânico de 
motores Ciclo Otto, mecânico 
para manutenção de moto-
cicletas, instalação de sis-
tema de energia fotovoltaica, 
pintura imobiliária, assenta-
mento de pisos cerâmicos, re-
paros residenciais hidráulicos 
e eletricidade básica. 

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

SERVIÇO: Para informações e 
inscrições, os interessados podem 
entrar em contato com o Rede 
Solidária pelo telefone (67) 3344-
3877, ou comparecer na sede do 
bairro Jardim Noroeste, na Rua da 
Conquista, n° 649.

mento em que encostou a mo-
tocicleta e desceu atirando, 
atingindo a porta de uma via-
tura. Na sequência, conforme 
o boletim, o comandante da 
equipe repeliu e deu dois 
disparos no suspeito.

Ferido, ele foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhando para o Hos-
pital da Santa Casa de Campo 

Grande. Cerca de 10 minutos 
depois de receber os pri-
meiros atendimentos, ele não 
resistiu e morreu por uma  
parada cardiorrespiratória.

Por fim, foi apreendido um 
revólver de calibre 32 Taurus 
com seis munições e o caso 
foi registrado na Depac (Dele-
gacia de Pronto Atendimento 
Comunitário) do Centro.

da Receita Federal do Brasil, 
foi indicada a existência de 
um compartimento oculto em 
um dos semirreboques.

Foi realizada uma abertura 
do compartimento, onde foram 
localizados e apreendidos 
158,7 kg de cocaína.

O caminhão levava um 
tronco de árvore, que foi des-
carregado para a retirada da 
droga. O homem foi preso e 
encaminhado para a Polícia 
Judiciária local, juntamente 
com o entorpecente e os veí-
culos.

João Vitor Fernandes e Itamar Buzzatta

O Batalhão de Polícia Mi-
litar de Choque prendeu, na 
noite de quinta-feira (16), 
um casal suspeito de roubar 
mais de dez estabelecimentos 
da Capital entre farmácias, 
mercados e lanchonetes. Os 
crimes foram cometidos ao 
longo desta semana.

Segundo o boletim de 
ocorrência, as autoridades 
foram informadas de assaltos 
recentes em uma farmácia 
na Rua Padre João Crippa, 
outro na farmácia da Rua 
Paraisópolis e em uma lancho-
nete na Rua Joaquim Manoel 
de Souza.

Na sequência, os militares 
se mobilizaram em busca 
pelos assaltantes na região 
da Vila Nhanhá, mas ninguém 
foi encontrado. Logo depois, os 
agentes buscaram os autores 
em um motel no bairro Vila 
Progresso, onde encontraram 

os suspeitos com a chave de 
uma motocicleta Honda Titan 
roubada e uma arma falsa.

Os autores foram presos e 
confessaram outros assaltos 
praticados nos últimos dias 
em uma lanchonete na Ave-

nida Afonso Pena, na última 
segunda-feira (13), também 
em uma hamburgueria e em 
outra lanchonete durante a 
terça-feira (14). Ainda, con-
forme o boletim de ocorrência, 
os envolvidos também con-

fessaram que na quarta-feira 
(15) roubaram um mercado na 
Avenida dos Cafezais e outra 
lanchonete da região do bairro 
Vila Olinda, além de outras 
três farmácias, sendo duas no 
centro da cidade.
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CASA

Chef Cleyton Danillo propõe um menu exclusivo que promete 
o desbloqueio de memórias afetivas

Fotos: Guilheme Inocêncio Moura

Beatriz Magalhães

O chef Cleyton Danillo vai comandar o Della 
Casa Café & Bistro que será inaugurado no dia 8 
de outubro. O espaço gastronômico promete um 
ambiente onde as pessoas se sintam acolhidas, 
com toque rústico, mas, ao mesmo tempo, 
moderno. A proposta do chef é despertar 
emoções e lembranças afetivas com pratos 
cheios de aromas e sabores. 

“No contexto atual nada melhor do que reunir 
quem a gente ama em torno da mesa para celebrar 
com aromas e sabores de momentos repletos 
de boas emoções”, afirma. 

Cleyton Danillo começou a 
cozinhar com 7 anos em casa 
para a família, e com o tempo 
passou a desenvolver carinho 
pela cozinha. Já adulto 
foi conhecer mais sobre o 
universo gastronômico e teve 
a oportunidade de aprender 
muito neste período. “Antes 
de começar o curso de 
gastronomia, trabalhei 
com grandes chefes, 
restaurantes, bistrôs e 
buffets renomados em 
Campo Grande. Cursei 
gastronomia, onde 
ampliei e capacitei todo 
o meu conhecimento na 
gastronomia”, pontua 
Cleyton. 

De acordo com o 
cozinheiro, a cozinha é 
um ambiente onde ele se 
conecta, se reinventa e se 
expressa. Segundo ele, sua 
filosofia é transformar a 
matéria-prima em sabores. 
“Para mim, não há um 
grande chef sem uma grande 
equipe. Enfim, a gastronomia 
é afeto, cultura, arte e 
poesia. O cozinheiro não é 
uma estrela, mas, sim um 
soldado treinado para servir 
às pessoas”, reconhece. 

O bistrô
O Della Casa Café & Bistrô, 

será inaugurado em outubro, 
pela empresária Nathalia 
Raquel Couto Monteiro 
Preto, e está localizado no 
município de Ponta Porã 
a 329 km da Capital. De 
acordo com a empresária, 
a ideia é prezar por um 
atendimento diferenciado 
e pela alta gastronomia. 
“A ideia de abrir o café foi 
trazer algo inovador para 
a cidade, com o intuito de 
agradar os clientes que 
apreciam um bom café 
e alta gastronomia. 
Minha experiência foi 

adquirida por meio de viagens pelo 
mundo. Trazendo sempre, gastronomia 
de excelência”, esclarece Nathalia.

Sabores inusitados        
Com uma carta de vinhos 

harmonizando com o menu, 
Nathalia aposta também em 

sabores peculiares. “Café com vinho 
pode parecer uma mistura inusitada, 
mas é mais comum do que vocês podem 
imaginar. As antigas civilizações já 

faziam essa mistura. Mas afinal, 
como fazer essa combinação 

atualmente. Café com 
vinho tinto. Cafés 

mais fortes, isto é, 
com menos açúcar e 
mais pó, vão ser uma 
ótima companhia 
de um cabernet 
sauvignon, ou de 
um zinfandel. Para 
cafés suaves, uma 
ótima indicação é o 
pinot noir, esclarece 
a empresária.”

Buscando sempre 
trazer experiências 

d i f e r e n c i a d a s 
aos clientes mais 

exigentes, Nathalia 
aposta em uma decoração 
que impressione os 
clientes e encante seus 
olhos. “Investimos em 
detalhes do match da 
gastronomia e decoração 
que surpreendem os 
clientes! Menu + mood 
decoração dos sonhos. 
Gastronomia exclusiva. 
Queremos que as pessoas 
vivam essa experiência. 

Oferecemos um serviço de 
qualidade, prezando pela 
gastronomia e atendimento. 

Vamos oferecer um serviço 
russo, à la carte, trazendo uma 

experiência única.”
Outro ponto alto da casa é a 

exclusividade para cada paladar. 
“O chef Cleyton Danillo executará 

um cardápio exclusivo e aberto 
aos gostos e desejos dos clientes. 

A experiência se torna exclusiva de 
acordo com o seu paladar. “Um menu 
com opções escolhidas a dedo com uma 
imersão gastronômica para os nossos 

clientes. O chef vai trazer uma inspiração 
na gastronomia contemporânea. Antes 

de passar pelo intelecto tem de passar 
pelo sentido. Assim é a minha filosofia, 
transformar uma matéria prima, a terra, 
mais preciosa do mundo em uma emoção, 
e um sabor que pode impactar numa 
fusão de sabores. Enfim, a gastronomia 
é afeto, cultura, arte e poesia”, salienta 
Nathalia.
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Queremos que as pessoas 
vivam essa experiência. 
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Vamos oferecer um serviço 
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A experiência se torna exclusiva de 
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com opções escolhidas a dedo com uma 
imersão gastronômica para os nossos 

clientes. O chef vai trazer uma inspiração 
na gastronomia contemporânea. Antes 

de passar pelo intelecto tem de passar 
pelo sentido. Assim é a minha filosofia, 
transformar uma matéria prima, a terra, 
mais preciosa do mundo em uma emoção, 
e um sabor que pode impactar numa 
fusão de sabores. Enfim, a gastronomia 
é afeto, cultura, arte e poesia”, salienta 
Nathalia.



Sessão solene na quarta-feira, 15, deu posse aos 
14 juízes aprovados no 32º concurso público para in-
gresso na magistratura de MS. Nenhum dos aprovados 
é do Estado. Existe, sim, uma expectativa silenciosa 
sobre o que a nova safra vem propor à Corte.   

Artes&LAzerC2  Campo Grande-MS | Sábado, 18 de setembro de 2021  

PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

SURPRESA     

ALTO ESTILO        

DUPLA             

REVITALIZAÇÕES 

CHEGANDO A HORA!   
Ô, MALDADE!   POIS É!   

MEMÓRIA 

DIA DELE     

 SINECURAS 

Evolua tanto que os outros precisarão conhecer você 
de novo.   

Para prefeitos e vices de alguns municípios do Estado 
– dois deles em região de fronteira seca – o Dia D das deci-
sões referentes às eleições de 2022 está para chegar. É que 
alguns projetos de reeleição de 2020 foram agasalhados 
em tratos para dois anos depois. Assim: O candidato (ou 
a candidata) à reeleição no ano passado comprometeu-se 
a cumprir, saindo vitorioso(a), apenas um ano e quatro 
meses do segundo mandato, depois, a renunciar e disputar 
outros cargos (Assembleia Legislativa ou Câmara dos De-
putados). Com isso, abre vaga para o vice assumir a caneta 
do Executivo. Tchan-tchan-tchan-tchan!  

A língua ferina vem com esta pergunta: que 
monstro nascerá na fusão entre DEM e PSL?     

O jornalista Eleandro Passaia vai ancorar o “Balanço 
Geral Manhã” da TV MS, afiliada à RecordTV. Ele estava 
no Paraná, trabalhando para uma emissora de TV de Carlos 
Massa, o Ratinho. Quem se lembra? Há 11 anos, Passaia foi 
o pivô de um megaescândalo, em Dourados, que resultou na 
prisão e cassação do prefeito Ari Artuzi (eleito pelo PDT e 
expulso do partido) e de vários vereadores.   

Em breve estará aberta à visitação, na avenida Paulista, 
centro de Sampa, a Casa Árabe. Nela poderá ser visitado e 
conhecido o magnífico acervo da família de Roberto Duailibi, 
85. Ele e os primos Miriam Duailibi, Teresinha e Sônia en-
cheram os olhos de lágrimas e muita emoção na cerimônia 
de doação do acervo à Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. 
Segundo Míriam Duailibi, são 1500 peças de uma precio-
síssima coleção de registros sobre a imigração libanesa e 
de outros povos árabes, guardados e colhidos por Roberto 
Duailibi durante 40 anos.   

O santo de hoje, São José de Cupertino, nascido Giu-
seppe Desa, num estábulo, a exemplo de Jesus, em Coper-
tino, IT, também era filho de pais pobres, mas enriqueceu 
a Igreja com sua santidade de vida. O poder da oração 
levou São José de Cupertino para o convento franciscano 
e ao sacerdócio. Desde então, manifestaram-se nele fe-
nômenos místicos acompanhados de curas milagrosas, 
que o tornaram conhecido e procurado em toda a região. 
Entre os acontecimentos espirituais, muito se destacou o 
êxtase, que consiste naquele estado de elevação da alma 
ao plano sobrenatural, a pessoa fica momentaneamente 
desapegada dos sentidos e entregue totalmente a uma 
contemplação daquilo que é divino. Depois de sofrer muito 
e de diversas maneiras, pedia o lugar e o tempo de sua 
morte, que aconteceu em 18 de setembro de 1663, contando 
com 60 anos de humilde testemunho e docilidade aos 
Carismas do Espírito Santo. Ele foi beatificado por Bento 
XIV, a 1753, e canonizado por Clemente XIII a 1767. São 
José de Cupertino, rogai por nós!   

No dia 18 de setembro de 1905, em Estocolmo, na Suécia, 
nascia Greta Lovisa Gustafsson, a imortal Greta Garbo. Atriz 
e sex-symbol do cinema americano, virou um mito a 1941 to-
mando a misteriosa decisão de isolar-se e dar um tempo na 
carreira, mas este intervalo durou até a sua morte, em 15 de 
abril de 1990. Para justificar-se a decisão, a frase "I want to 
be alone (eu quero ficar só)" foi alardeada como sua vontade, 
ampliando a lenda existente em torno dela. A frase é da perso-
nagem de Garbo no filme Grand Hotel (1932),  a bailarina russa 
Grusinskaya, que se sentia extremamente infeliz porque sua 
carreira entrava em decadência.  

No último dia 15, aconteceu a sessão de autógrafos de 
Luís Pedro Scalise para o anuário “O Melhor da Arquite-
tura e do Design de Mato Grosso do Sul”. Com chancela do 
StudioA Móveis e Club Design MS.   

Tostão & Guarany, uma das mais belas, afinadas e 
deliciosamente sonoras combinações vocais do Brasil 
sertanejo, têm show marcado para amanhã, no Quiosque 
Afonso Pena.   

Bem que as autoridades locais deveriam completar 
o serviço – em pauta, a revitalização do monumento "O 
Beijo", a escultura de dois peixes beijando-se em frente ao 
Lago do Amor, na Cidade Universitária. A obra do artista 
Pedro Guilherme Garcia Góes e de seu filho Marcelo é uma 
das pérolas engastadas em área tão bela e significativa 
para Campo Grande, infelizmente, ameaçada de ficar sem o 
lago. O manancial corre o risco de desaparecer num futuro 
cada vez mais próximo. A reinauguração do monumento 
foi ontem, 17.   

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

 
Denúncias do Ministério Público pela caneta do pro-

motor Marcos Alex Vera de Oliveira e sentenças lavradas 
no Judiciário pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, da 1ª Vara 
de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, 
podem ser sinais de que a antiga prática do acúmulo ilegal 
de cargos e salários entrou em parafuso.   

Em noite de autógrafos no Club Design MS, Adriana com Luis Pedro Scalise e 
Adilson Puertes.   

O desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva e a esposa, advogada, Norma 
Barbosa.   

Celina Leite e o empresário Norberto Soares Leite.   

INVESTIDURAS  

Ou eu estou muito mal-informado ou não estão 
noticiando nada sobre o assunto. Vocês sabiam que 
está sendo realizada a Copa do Mundo de Futsal, na 
Lituânia? Fiquei sabendo nesta semana pelo telefo-
nema de um amigo que está em Vilnius, a capital, 
com o filho. Foram comprar ingressos para os jogos 
destas etapas e não conseguiram. Só para as oitavas 
de final. Parece que o pessoal de lá gosta tanto de 
futebol quanto o pessoal daqui.   

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias (DEM-MS), cumprindo agenda na Cristina Corrêa da Costa Dias (DEM-MS), cumprindo agenda na 
Itália, reuniu-se, na quinta-feira, com o secretário de Agricultura Itália, reuniu-se, na quinta-feira, com o secretário de Agricultura 
dos EUA, Tom Vilsack (Partido Democrata). Nos assuntos dos EUA, Tom Vilsack (Partido Democrata). Nos assuntos 
discutidos, esteve a agricultura sustentável para produção de mais discutidos, esteve a agricultura sustentável para produção de mais 
alimentos respeitando-se o meio ambiente.    alimentos respeitando-se o meio ambiente.    

O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e o O secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, e o 
governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).  governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).  

Divulgação

Arquivo Arquivo

Divulgação

Divulgação
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Agenda

Artes plásticas

Fim de semana chegou e o 
que não faltam são opções 

Restauração de ‘O Beijo’ do artista 
Pedro Guilherme é inaugurada
Ação faz parte 
de uma série 
de patrimônios 
culturais 
revitalizados

Há 13 anos a escultura 
dos peixes enamorados 
não era revitalizada e 
agora ganha novo visual
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Reprodução

O humor dos filmes é algo extremamente 
sensível, tem aqueles que tentam fazer críticas 
ácidas à sociedade e até mesmo ao cinismo 
da própria indústria de cinema. “Nebraska”, 
produção norte-americana, conta a história 
de um idoso vivido por Bruce Dern, que acre-
dita ter ganho 1 milhão de dólares por meio 
de uma revista que fica situada no estado de 
mesmo nome.

Woody tenta ir de qualquer jeito, e andar 
mais de 1.500 quilômetros que parecem uma 
boa ideia. Ele é impedido várias vezes pela 
polícia ou por seu filho David Grant vivido por 
Will Forte, um comediante que se aventurou 
em seu primeiro drama. O clima entre Woody 
e a família é bem conturbado, já que todos 
sabem que não há a mínima chance dele ter 
ganho mesmo um milhão, e tudo não passa de 
uma jogada de marketing que tem idosos como 
público-alvo. Embora pareça obstinado, Woody 
no fundo sabe de sua realidade. 

Esse filme nos mostra de maneira muito 
competente como as vidas das pessoas podem 
ser tragadas pelo tempo e até mesmo pela falta 
expectativa, e por que não, a preguiça também. 
Acompanhamos a família de Woody tentando 
fazer com que ele desista, mas David resolve 
ceder aos caprichos do pai exclusivamente para 
provar que está errado. 

O desfecho de seu arco é muito tocante e 

cheio de um humor caótico e desconcertante 
que mostra a realidade das pessoas. O trabalho 
do diretor Alexander Payne é espetacular, bem 
orquestrada a história dos personagens é como 
se fosse um fragmento tão específico e original, 
posteriormente editado com uma dose de me-
lancolia e bom humor. Os planos de câmera são 
bem conservadores, o que reforça é a escolha 
do preto e branco deixado uma curiosidade 
no ar sobre como seria os tons das paisagens 
insípidas das cidades decadentes nos EUA. 

“Nebraska” é um “roadmovie” com questões 
relevantes como: relações familiares, da vida e 
principalmente carinho e amor expressado de 
forma diferente, com pouco pudor e polidez. A 
impressão que fica após assistir ao filme é que 
não conhecemos muito sobre relações inter-
pessoais, ao mesmo tempo que boa parte das 
situações propostas nos parece muito familiar. 
Quem não tem na família um parente com so-
nhos que não pode realizar, ou até mesmo um 
irmão, primo ou tio que se dedica a fazer das 
nossas vidas mais leves. Vá com boa vontade 
e o filme vai te divertir com certeza, os mo-
mentos cômicos intercalados com esse drama 
familiar nos oferece um prisma para entender 
as motivações e até mesmo por que todos são 
pessoas tão ranzinzas e extremamente cruéis. 
Tudo isso é mérito de uma brilhante condução 
e ótimos atores. 

Filipe Gonçalves

Os velhos também sonham 

Beatriz Magalhães

Um dos símbolos turísticos 
de Campo Grande, “O Beijo”, 
foi restaurado e a inauguração 
foi realizada na manhã de 
ontem (17). O monumento, lo-
calizado na rotatória do Lago 
do Amor, é uma obra do artista 
Pedro Guilherme, inaugurada 
em 2008, e retrata dois peixes 
se beijando. A ação faz parte 
de um conjunto de cinco mo-
numentos que estão sendo 
reformados pela Prefeitura 
Municipal de Campo Grande.

De acordo com o artista, 
Pedro Guilherme, o incentivo 
e a preservação da arte sul-
-mato-grossense têm grande 
importância. “Está entregue 
um dos trabalhos pelo qual 
tenho muito carinho. Para mim 
essa revitalização é uma ale-
gria e reflete o cuidado dos ad-
ministradores municipais com 
a memória da nossa cultura. 
Os monumentos precisam ser 
revitalizados de tempos em 
tempos e há 13 anos não havia 
reforma em ‘O Beijo’.”

A obra é feita de concreto 
armado, arame, madeira, ci-
mento, argamassa, areia, 
ferragem, pedra, argamassa 
preparada pelo próprio artista 
e pintura em esmalte acrílico 
à base d’água. A revitalização 

ocorreu por meio de parceria 
público-privada, e de acordo 
com o secretário municipal 
de Cultura e Turismo, Max 
Freitas, este é o segundo mo-
numento entregue totalmente 
revitalizado.

Valorização dos artistas locais
“Queremos ver nossa ci-

dade ainda mais bonita e en-
tendemos a importância do 
patrimônio cultural para o 
incentivo do Turismo por aqui. 
‘O Aprendiz’ já foi totalmente 
reformado e nos próximos dias 
entregaremos o ‘Monumento 
aos Desbravadores – Carro 
de Boi’”, explica Max Freitas. 
O secretário ressalta ainda a 

importância de valorizar os 
artistas sul-mato-grossenses. 
“Nossa intenção é valorizar o 
que é nosso. Nós temos aqui 
na Capital grandes artistas 
e monumentos importantes 
para a manutenção da nossa 
história. Este é um ambiente 
turístico, muitas pessoas vêm 
aqui para fazer fotos na frente 
do Lago do Amor, posando 
junto aos peixes do Pedro 
Guilherme, que simbolizam o 
recomeço”, pontua.

A inauguração contou 
com a Orquestra Municipal e 
reuniu moradores da região 
para o lançamento da revita-
lização. Entre os presentes 
estava João Chrominski, mo-

rador da região desde 1986 e 
responsável pelo cuidado da 
praça onde está localizado 
o monumento. “Eu adotei a 
praça no ano passado, mas 
cuido do local há mais tempo. 
Há oito anos eu plantei um 
ipê de cada tipo aqui e essa 
revitalização é muito impor-
tante, valoriza nossa cidade”, 
conta o morador.

O prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad (PSD), 
também esteve presente na 
inauguração. “Um monumento 
igual a esse, e tantos outros 
que existem na nossa cidade, 
não podem ser apresentados 
aos campo-grandenses todo 
vandalizado e malcuidado. 

Esse é um patrimônio público, 
e por isso estamos devolvendo 
a nossa cidade a revitalização 
deste e de vários outros mo-
numentos”, afirma o prefeito.

Pedro Guilherme
O artista visual Pedro Gui-

lherme baseia seu trabalho 
na arte terena e kadiwéu, 
e há 30 anos trabalha com 
representações de peixes, 
sua identidade no cenário 
artístico sul-mato-grossense. 
Pedro busca trazer um olhar 
de cuidado à natureza por 
meio de seu trabalho. O 
artista também é autor da 
escultura “Peixe Cará”, na 
Lagoa Itatiaia, “Arcanjo São 

Miguel”, na saída para Cor-
guinho, além de outras es-
culturas em Rio Brilhante, 
Dourados, Coxim, Sonora e 
Alcinópolis, e se sente feliz 
por deixar obras tão impor-
tantes para as futuras gera-
ções. “Me sinto eternizado 
com as obras que produzo, 
e isso é interessante. Esse 
é meu legado, e é isso que 
todo artista quer, deixar sua 
marca, de alguma forma. Eu, 
enquanto artista, me sinto 
muito feliz, e tudo isso é mais 
do que eu poderia imaginar”, 
comemora o artista durante a 
inauguração da revitalização 
do monumento “O Beijo”, no 
Lago do Amor.

Marcelo Rezende

Com a retomada de eventos 
culturais na Capital, o fim de 
semana tem programação 
variada, trazendo entreteni-
mento e arte para a popu-
lação. Na agenda cultural do 
caderno Artes&Lazer, você 
fica sabendo o que acontece 
hoje e amanhã gratuitamente, 
presencialmente e on-line.

Som da Concha
A Concha Acústica Helena 

Meirelles recebe hoje o show 
“Entre vícios e boleros”, no 
estilo MPB, com ricas perfor-
mances do artista Dovalle e 
sua banda, a Lambada Mecâ-
nica, e como show de encer-
ramento, a black music, rap e 
soul do grupo General R3 and 
the Black Family, com o show 
#negãotábem. O espetáculo 
do artista Dovalle traz com-
posições autorais executadas 
ao longo da construção de sua 
carreira, com novas roupagens 
com clima eletrizante, com 
dores de paixões. 

General R3 and the Blak 
Family fecha as apresenta-
ções do dia com a pegada da 
black music, rap e soul em seu 
show #Negãotábem. A banda 
vem com uma proposta de um 
show cem por cento autoral, 
com músicas que apresentam 
uma variedade de ritmos 
dentro do rap, e as músicas 
são cheias de harmonia e 
com ritmos que vão da soul 
music, permeando pela MPB 
e chegam ao berço do samba. 

Já no domingo, as atrações 
são Juninho MPB, com seu 
show “Juninho MPB Autoral” 

e o instrumental erudito de 
Jaime Miguel Barrera, o “Mi-
guelito”, com o show “Miguelito 
Erudito”. O show intitulado “Ju-
ninho MPB Autoral” tem como 
repertório, músicas autorais 
que em sua maioria foram com-
postas em meio à pandemia.

O show de encerramento 
será o instrumental erudito de 
Jaime Miguel Barrera. O show 
“Miguelito Erudito” mostra as 
principais composições de mú-
sica erudita do músico e com-
positor. Todas as músicas são 
autorais de Miguelito e contam 
com arranjos do violinista búl-
garo Peter Krastanov. 

Os shows de abertura co-
meçam às 18h e as apresen-
tações de encerramento às 
19h. Em razão da pandemia 
do COVID-19, a edição 2021 
do projeto acontece de forma 
híbrida, com transmissão ao 
vivo pelo www.youtube.com/
fundacaodeculturamsoficial e 
pelo Facebook da Fundação 
de Cultura de MS, e com pú-
blico presencial com entrada 
liberada para 238 pessoas, 
marcados na arquibancada, 
por ordem de chegada, à R. 
Antônio Maria Coelho, 5655 – 
Carandá Bosque

Dança
A Cia. Funk-se apresenta 

o espetáculo “Deslimites – O 
Quintal de Manoel”, do coreó-
grafo Edson Clair, que também 
faz a direção do espetáculo. 
“Deslimites”, do Grupo Funk-
-se, adentra o universo poé-
tico de Manoel de Barros e 
observa como seu trabalho 
incessante com os vocábulos, 
sua tentativa de alcançar a 

palavra nua, mais primitiva, 
contribui para a construção 
de uma movimentação que 
rompe com os padrões, que 
recusa regras e que ousa se 
desconstruir, se reinventando. 
O espetáculo “Deslimites – O 
Quintal de Manoel teve sua es-
treia no 18° Festival de Inverno 
de Bonito. Nasceu da relação 
entre a poesia e dança, entre 
a dança e a música, e entre 
Manoel de Barros e o público. 
A encenação é lúdica por exce-
lência, uma viagem dentro das 
lembranças do Velho Poeta. A 
transmissão será às 19h30 no 
canal do YouTube, por meio 
do link: https://www.youtube.
com/c/SecturCG

Domingo em Família na Afonso Pena
Amanhã tem mais uma 

edição do Domingo em Fa-
mília na Afonso Pena. Para os 
pequenos haverá contação de 
histórias, com o projeto Emília 
Musical, pintura facial, oficina 
de patins com a Galera do 
Patins, oficina e competição 
de skate, além de roda de 
capoeira. As atrações musi-
cais ficam por conta de Juci 
Ibanez, Marlon Maciel e André 
Santinni. O evento conta ainda 
com aula de ritmos ofere-
cida pela Funesp (Fundação 
Municipal de Esporte) e com 
apresentação do Grupo de 
Street Dance da Subjuv (Sub-
secretaria de Políticas para a 
Juventude). O Domingo em Fa-
mília na Afonso Pena começa 
partir das 9h.

Se você tem dicas para 
nossa agenda cultural, pode 
enviar e-mail para artee-
lazer@oestadoms.com.br
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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 17/09

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Você começa o final de semana alimentando grandes 
sonhos e poderá contar com a companhia dos amigos para 
o que precisar! Se já estiver liberado na sua região, aproveite 
para reunir as pessoas queridas em casa: o importante é 
deixar a solidão bem longe. À Lua entra em seu inferno 
astral e você pode sentir a necessidade de ficar na sua. 
Palpite do dia: 67, 49 e 85. Cor do dia: pink

Apesar do dia de folga, você cai da cama com a corda 
toda para cuidar das tarefas e fará o que estiver ao seu 
alcance para dar um up na carreira. Bora lá botar as mãos 
na massa para conseguir o que deseja! Mas se está de 
folga e pode curtir o sabadão de boas, vale a pena reservar 
um tempinho extra na hora de cuidar do visual. Palpite do 
dia: 59, 41 e 86. Cor do dia: preto

Aproveite o sabadão para se divertir, fazer alguns contatos 
e cair na estrada -- se for possível, é claro. Sair da rotina 
será o segredo para se divertir e deixar de lado o estresse 
do trabalho.  Embora o dia tenha tudo para ser animado e 
movimentado, a entrada da Lua em Peixes no finalzinho da 
tarde deve trazer seu lado mais competitivo e ambicioso. 
Palpite do dia: 24, 78 e 69. Cor do dia: verde-claro

Logo cedo, as mudanças estão a todo vapor e você pode dar 
aquela repaginada em casa, seja iniciando uma reforma, 
comprando um móvel novo ou apenas mudando as coisas 
de lugar. Você tem sensibilidade para notar o belo e vai ficar 
mais feliz se o seu lar estiver visualmente agradável, Câncer. 
O lance com um crush virtual pode ficar movimentado! 
Palpite do dia: 52, 88 e 79. Cor do dia: dourado

Você começa o final de semana com muita disposição 
para se divertir com as pessoas que ama. Se não der pra 
reunir todo mundo por conta da pandemia, o jeito é usar a 
criatividade, meu cristalzinho! O importante é se conectar 
com quem é importante em sua vida, valeu? Depois, a Lua 
entra em Peixes e reforça sua intuição. Palpite do dia: 26, 
89 e 17. Cor do dia: pink

Logo cedo, concentre-se no serviço que precisa fazer e 
organize melhor a sua agenda, seja para botar o trabalho 
em dia ou para dar conta das tarefas domésticas. A saúde 
também precisa de atenção. Que tal cuidar melhor do seu 
corpo e colocar em prática algumas mudanças que queria 
fazer? Pode ser um bom momento para experimentar uma 
nova dieta. Palpite do dia: 45, 63 e 54. Cor do dia: vermelho

O fim de semana promete muita animação e, logo cedo, 
a Lua sorri para Mercúrio e Júpiter, o que deve dobrar a 
sua sorte. Aproveite o astral pra lá de favorável para fazer 
uma fezinha, participar de um sorteio, concurso ou até 
uma aposta. Os programas com amigos, filhos e pessoas 
mais novas também contam com as bênçãos dos astros, 
Libra! Palpite do dia: 64, 55 e 73. Cor do dia: terracota

Boa parte da sua atenção estará focada em casa 
neste sábado. Se ainda tem tarefas pela frente, vai 
se sair melhor se estiver trabalhando em home office. 
Mas assuntos domésticos também devem disputar 
seu tempo, e você vai se sentir melhor se conseguir 
deixar tudo do seu jeito. Palpite do dia: 56, 02 e 
38. Cor do dia: branco

Sabadou, meu bem, e seu espírito irrequieto promete 
animar as coisas hoje! Aproveite para passear, visitar um 
amigo, conhecer um lugar novo ou simplesmente dar um 
rolê por aí, sem destino certo. Claro, tomando todos os 
cuidados! Se não der pra botar os pezinhos na rua, vale 
ligar e mandar mensagens. Palpite do dia: 93, 03 e 39.
Cor do dia: violeta

Sua habilidade com as finanças segue em alta e, se tiver 
que trabalhar hoje, pode se sair melhor do que esperava.
O astral é bom para ir às compras: com seu bom 
gosto, vai ser fácil encontrar ótimas ofertas e, de 
quebra, dar aquele up no visual. Pode se preparar 
para os elogios! Palpite do dia: 76, 40 e 31. Cor 
do dia: carmim

O desejo de sair da rotina e fazer só o que tem vontade 
promete dar as cartas neste sábado. Seu espírito 
de aventura também ganha impulso e, se pintar a 
oportunidade de fazer uma viagem, vá em frente sem 
pensar duas vezes! Agora, se tiver que ficar em casa 
mesmo, o jeito é apelar pra criatividade. Palpite do dia: 
59, 50 e 05. Cor do dia: amarelo-ouro

O sabadão talvez comece mais devagar do que você 
gostaria, mas aproveite os momentos de folga para 
meditar, rever algumas coisas e tomar decisões 
importantes que vinha adiando. Siga sua intuição e 
fique longe de gente invejosa -- vai ser fácil reconhecer 
quem não merece confiança. Palpite do dia: 06, 78 e 
69. Cor do dia: rosa

Império
Globo 20h30

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Valquíria e Sandra Helena discutem pela 
herança de dona Marieta. Malagueta declara 
seu amor por Maria Pia, que afirma amar Eric. 
Mathias pergunta a Bebeth se não está na hora 
de Flor voltar para sua casa. Antônia revela a 
Eric e Luiza que é possível que as provas do 
acidente de Mirella tenham sido adulteradas e 
que o brinquedo de Bebeth não tenha sido o mo-
tivo da tragédia. Eric fica surpreso ao saber que 
Athaíde contou a Pedrinho sobre a adulteração 
das provas do acidente. Eric questiona Athaíde 
sobre suas lembranças do acidente de Mirella. 

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.Germana e Licurgo sofrem 
um acidente. Leopoldina provoca Luísa. Tonico 
e Borges selam uma parceria. Samuel decide 
se tornar engenheiro, e Pedro afirma que o 
ajudará. Guebo reprova a decisão de Samuel de 
abandonar a música. Lupita seduz Batista em 
troca de dinheiro e faz um acordo com Borges. 

Cristina tenta desconversar sobre a viagem à 
Suíça. José Alfredo lista possíveis inimigos. Maria 
Marta exige que Cristina se demita da Império. 
Cristina é surpreendida durante uma conversa ao 
telefone. Maria Marta pede que Cristina transmita 
um recado a José Alfredo. Erika suborna Lorraine 
e marca um encontro com ela. Cristina se nega a 
deixar a Império. Robertão reflete sobre uma pro-
posta de trabalho. Amanda presenteia Leonardo. 
Maurílio tenta ganhar a confiança dos filhos de 
Maria Marta. Dr. Merival diz que Cristina não pode 
ser afastada da Império. 

Novelas Novelas Novelas 
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Juliette canta ‘Deus Me 
Proteja’ com Chico César 
no palco do ‘Altas Horas’

Confira em primeira mão a foto de Juliette e Chico César juntos 
no palco do “Altas Horas”, que vai ao ar hoje, na Globo. A campeã 
do “BBB 21” teve sua trejetória no reality marcada por “Deus Me 
Proteja”, música do cantor e compositor paraibano, que se tornou 
uma espécie de oração para ela. Os dois vão cantar juntos a 
canção na atração comandada por Serginho Groisman. Na ocasião, 
Juliette ainda apresenta uma música de seu primeiro e recém-
lançado EP. Além deles, Groisman recebe a jornalista Anelise 
Borges, a atriz Camila Queiroz, o Padre Fábio de Melo, a cantora 
Kell Smith e o ator Lucas Penteado.

Babu Santana 
conquistou o 
coração de Lívia 
Maria, sua nova 
namorada de 
25 anos. Mas 
nem sempre foi 
assim... O cantor 
e ator, de 41 anos, 
sequer tinha a 
torcida da jovem 
quando participou 
do “Big Brother 
Brasil”, em 2020. 
A informação 

Namorada de Babu diz, na TV, 
que não torcia por ele no ‘BBB’

Telinha

Fernanda Gentil posa no palco gigante e colorido do seu novo programa, o “Zig Zag Arena”, 
que estreia no dia 3 de outubro, na Globo, após a “Temperatura máxima”. O cenário da atração foi 
inspirado num tabuleiro de pinball e conta com um campo de camas elásticas, escorregas e vários 
obstáculos.  “Eu já achava que seria divertido, mas, vendo a energia e ouvindo os comentários de 
quem entra nesse lugar, tenho certeza de que essa experiência está sendo inesquecível para todo 
mundo! A arena foi feita para relembrarmos as brincadeiras da nossa infância. Mas, desta vez, 
com uma boa dose de tecnologia, luz, cor e fumaça”, avisa a apresentadora. O programa tem um 
formato inédito e conta com direção artística de Raoni Carneiro.

foi revelada por Babu durante a participação do casal no “Caldeirão”, 
apresentado por Marcos Mion, hoje. “Vai acabar a relação agora”, 
brincou a jovem, após Mion perguntar para Lívia para quem foi a torcida. 
Babu, então, emendou: “Quando começamos a namorar, saiu assim nas 
redes sociais que ela era minha fã. Falei: ‘Ai, amor você era minha fã’. E 
ela: ‘Não, amor, estava torcendo para Manu Gavassi’”. Cantora e atriz, 
Manu Gavassi terminou a edição em terceiro lugar. Os dois vivem um 
romance há pouco menos de três meses. Babu está apaixonado e mais 
magro também. Recentemente, ele postou com a namorada. Na legenda, 
o Paizão do “BBB 20”, escreveu: “Eu e meu amor”.

Fernanda Gentil fala sobre a experiência 
de gravar no cenário gigante do seu novo 
programa, ‘Zig Zag Arena’: ‘Inesquecível’
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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 – CEN-
TRO 

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

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

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. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

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

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 plane-
jada, ar cond. banheiro com 
armário, pia de mármore, 
espelho, piso porcelanato, 
luzes de led, teto de gesso,  
elevadores, garagem cober-
ta, aceita permuta ou pro-
posta. F:  67 99916-1280.

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

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

VENDE -SE UMA CASA 
NA RUA YOKOHAMA

Casa na Rua Yokohama nº 
708 na vila Palmira , tama-
nho 12x54 lote, casa 7x11 
,contendo 4 quartos ,com 
guarda roupa embutido e 
laje , em frente ao posto de 
saúde . F: (67) 9107-3300 
- (67) 3349-0887  falar com 
Jorge Diniz.

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 

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 

VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ

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

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

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KA SE 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 

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

RANGER CD 2.2 XLS 
4X4 

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

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

GOL 1.6 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 

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 

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

GOL 1.6L 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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

 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
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
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
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

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

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

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
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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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

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

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

 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 

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

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

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

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 

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

FRETE E PEQUENAS 
MUDANÇAS 

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

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).

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

CASA DO FORRO 
BRASIL

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

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 

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

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

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

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

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

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

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

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

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

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

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

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 DESENTUPI-
DORA

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

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

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 Cam-
po Grande/ MS. Aceitamos 
Pix, cartão de débito/ Cré-
dito. 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 

GAVILAN MARTELINHO 
DE OURO

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

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

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

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 

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 .

FISIOTERAPIA RESPI-
RATÓRIO E MOTORA

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

RAFAEL MASSOTERA-
PEUTA

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

STÚDIO JACOBOSKI 
UNISSEX 

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

 POWER MASSOTE-
RAPIA 

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

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

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

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

DOCES DOÇURAS 
Encomendas de bolo e do-
ces para sua festa e evento 
proporcionando sabor e 
qualidade. Faça seu pedido 
pelo nossos canais de aten-
dimento abaixo: Whatsapp 
(67)99227-8629 Jéssica 
Instagram: @docess_do-
curass 

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

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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