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Aplicação de vacinas nos bairros supera as 3 mil doses. Página A5

ARTES

OOOOOOOOOOO
Prefeitura vai reforçar a segurança em manifestação

Drones, câmeras de monitoramento e mais de 300 agentes auxiliarão na prevenção de conflitos. Página A6

Com dois casos de 
vaca louca atípicos 
sendo investigados, 
indústria frigorífica 
espera contraprova 
da doença, que 
virá do Canadá

Frigoríficos de MS suspendem 
abates e preço do boi recua

As indústrias frigoríficas de bo-
vinos de Mato Grosso do Sul devem 
suspender abates de gado até 
quarta-feira. Com isso o valor da ar-
roba que estava ontem cotada a R$ 
305,50 à vista em Campo Grande de-
verá ter queda. Somente neste ano a 
valorização do gado supera os 40%.  
Um dos motivos é redução da oferta 
de animais prontos neste período, 
diante da estiagem, e a suspeita de 
caso de vaca louca em Minas Ge-
rais, que já está promovendo recuo 
de várias unidades frigoríficas na 

compra de bois, inclusive no interior 
de São Paulo. De acordo com o pre-
sidente do Sicadems (Sindicato das 
Indústrias de Frios, Carnes e Deri-
vados de Mato Grosso do Sul), Regis 
Comarella, a suspensão foi decidida 
entre as próprias indústrias. Ontem, 
em nota o Ministério da Agricultura 
disse que o Brasil adota procedi-
mentos de vigilância, investigação e 
notificações recomendados pela Or-
ganização Mundial de Saúde Animal 
e que casos em investigação são cor-
riqueiros na vigilância. Página A8

Reinaldo Azambuja 
pede respeito e 
harmonia entre 
os Poderes

No Dia do 
Biólogo, 
especialistas 
relatam lutas 
pelo meio 
ambiente

Projeto há 23 anos 
promove atividades 
artísticas e 
esportivas no 
Dom Antônio

7 de setembro 
eleva vendas 
de itens com 
bandeira do Brasil

Brasil consegue 
pódio histórico 
no parataekwondo

Seleções de goalball 
e futebol de 5 
disputam ouro. Página B1

O governador Reinaldo 
Azambuja defendeu o regime 
democrático, com respeito e 
harmonia entre os Poderes. A 
cobrança foi feita em Brasília, 
drurante reunião do Fórum 
de Governadores com o presi-
dente do Senado, Rodrigo Pa-
checo. “A democracia é inegoci-
ável. Temos de ter uma relação 
de paz.” Página A4

Operantes na defesa 
da fauna e flora, dra. 
Neiva Guedes, que preside 
o Instituto Arara Azul, 
e dra. Letícia Larcher, 
secretária-executiva do 
Instituto Homem Panta-
neiro, que atua na linha 
de frente do combate a in-
cêndios no Pantanal, com-
partilham suas histórias e 
falam sobre os desafios da 
profissão. Página C1

O Asas do Futuro, que 
recebe doações por meio 
do Programa Criança 
Esperança, realizará 
o sonho de diversas 
crianças carentes neste 
fim de semana. A ONG 
(Organização Não Gover-
namental) estará partici-
pando de um torneio de 
futebol em Rondonópolis 
(MT). Ela funciona há 
23 anos promovendo ati-
vidades artísticas e es-
portivas no Dom Antônio 
Barbosa. Página A6

O prefeito Marquinhos 
Trad disse que não par-
ticipa das manifestações 
em 7 de setembro por 
conta da politização. 
Ele afirmou que ficará 
em casa após a elabo-
ração de um reforçado 
plano de segurança 
para Campo Grande. 
“Politizaram a questão. 
Eu não vou comparecer. 
Se fossem manifesta-
ções sem os contornos 
que a gente começa a 
enxergar, eu estaria 
também exercendo meu 
direito sagrado de mani-
festar”, afirmou. Página A3

As manifestações pró-
-governo, programadas 
para o próximo dia 7 de 
setembro, estão movi-
mentando as lojas que 
comercializam acessórios 
com emblemas do Brasil. 
Trabalhadores do varejo 
estimam que o evento 
nacional aumente em até 
30% as vendas de artigos 
brasileiros. Ontem na 
Capital, uma loja de es-
portes já tinha vendido 15 
bandeiras do Brasil em 
meio período de atendi-
mento do local. Página A7

Valentin Manieri
VACINAÇÃO ITINERANTE

O Brasil conquistou a pri-
meira medalha da história do 
parataekwondo e foi logo um 
ouro. O paulista Nathan Tor-
quato, da classe K44 até 61 
kg, subiu ao lugar mais alto 
do pódio, após chegar à final 
e vencer o egípcio Mohamed 
Elzayat, no Makuhari Messe 
Hall. Página B2

Esportes

Governo de MS 
espera retomada de 
festas de Ano-Novo 
e carnaval. Página A8

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  23º        37º
Dourados  19º        36º
Corumbá  25º        39º
Ponta Porã  18º        34º
Três Lagoas  21º        35º

Sol com algumas
 nuvens. Não chove.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Já tive uma colcha desta feita por uma 
senhora de 72 anos na época. Uma obra 
de arte a composição aleatória dos peda-

cinhos de tecidos com diversidade de estampas. 
Deixava o quarto aconchegante. Cora Coralina 
também homenageou os pedacinhos aleatórios 
de tecidos multicoloridos em seu breve poema 
‘Sou feita de retalhos”. Pedacinhos coloridos 
de cada vida que passa pela minha e que vou 
costurando na alma. Prossegue “E penso que 
é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços 
de outras gentes que vão se tornado parte da 
gente também. Diferentes em cores e formatos, 
os pedacinhos de tecidos sozinhos nada sig-
nificam. Não compõe nada. Apenas um peda-
cinho jogado nos cantos. Tudo muda quando 
pedacinho se junta a outros até formar um 
grande tecido multicolorido, onde a diversidade 
de cores, formas e tamanhos resultam em uma 
bela colcha de retalhos.

Observado de certa altitude, cidades, estados 
e continentes parecem uma colcha de retalhos. 
Já reparou? Nossa sociedade não deixa de ser 
uma colcha de retalhos. Nosso tecido social, 
composto por individualidades diferentes umas 

das outras, não consegue imitar uma colcha 
de retalhos. Talvez em razão de ser concebida 
artesanalmente, com paciência e sem preocu-
pação com uma harmonia planejada, onde a 
vontade de tecer uma colcha não levou em conta 
passos planejados. Deixou a espontaneidade 
do momento ir ditando os próximos passos, 
evitando com arte frustrações entre o desejo 
e a realidade. No tecido social, pode ser que 
por vaidade íntima não se consegue a mesma 
magia de uma colcha de retalhos. Uns querem 
que o formato sobressaia. Outros tantos de-
fendem a cor e outros o tamanho. De qualquer 
maneira temos o nosso tecido social costurado 
por um consenso sempre provisório, diferente 
da colcha de retalho que uma vez pronta torna 
definitiva sua composição de diversidade. Pa-
rece que a satisfação da arte final acaba com 
o improvisado. Tal como na alma dos artistas 
e de suas artes ao reinventarem a realidade 
acabam se revelando arautos do inconsciente 
coletivo reclamando a felicidade perdida. Arte 
e cultura são essenciais para o tecido social tal 
como é a agulha no tecer da colcha de retalhos. 
A inquietação das artes é como uma linha que 

possibilita unir os pedacinhos de forma har-
moniosa, sem planejamento. A cultura é como 
pedacinhos de tecidos multicoloridos onde a 
diferença é o ingrediente para dar o caráter es-
tético. Arte e cultura são meios civilizados que 
amoldam as inquietações humanas. Não por 
que sejam eminentemente terapêuticas, mas 
especialmente por atraírem o olhar sedento 
pelo belo, pelo harmônico. Tais condições não 
encontramos na cultura de massa propagada 
pela mídia de massa também, justamente por 
desconsiderar os pedacinhos humanos e se 
importar com números de audiência apenas. 
Não devemos nos esquecer que a maturidade 
de um povo se mede por sua produção cultural, 
pois ela sempre revela a exata distinção entre 
o que é pessoal e o que é coletivo. Por sua natu-
reza crítica, arte e cultura vivem quase sempre 
confinada em guetos da censura econômica.

Agora, no lugar dos pedacinhos de tecido, 
árvores e mais árvores para compor nossa 
colcha ambiental fragilizada pela falta de 
apego a tudo que é diferente do seu quintal. 
Cada árvore derrubada inutilmente é como 
um pedacinho da colcha ambiental que me-
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“Hospitais retomam cirurgias 
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Rua 14 de Ju lho, 204 - Vi la San ta Do ro théa
Cam po Gran de - MS -  CEP 79004-392 - PABX: (67) 3345-9000
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Editorial

Uma colcha de retalhos

Como a falta de governança fundiária 
impacta o desenvolvimento agrícola

Gilberto Verardo

Dr. Heitor Souza Soares

Conjunto de leis que trata do uso correto 
das terras em território nacional é de 
responsabilidade do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 
que promove estudos e diagnósticos sobre a 
estrutura fundiária nacional, mercados de 
terras, controle do arrendamento e aquisição 
de imóveis rurais por estrangeiros, sistemas 
de produção e cadeias produtivas.

Realizado corretamente permitiria ao go-
verno – que já não desapropria mais fazendas 
– a regularizar assentamentos e imóveis rurais 
que não possuem matrículas nos devidos cartó-
rios, entretanto, números de 2010 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
aproximadamente 11,42 milhões de pessoas, 
vivendo em algum tipo de habitação irregular, 
como favelas, palafitas, cortiços e loteamentos 
informais, correspondendo a 6% da população, 
ainda que o artigo quinta da Constituição Bra-
sileira garanta o direto à propriedade.

E sabe-se que “terras sem documento” 
geram uma série de dificuldades, tais como, 
fiscalização por parte do governo, aquisição 
de equipamentos, comprovação da aquisição 
e posse de determinada área ou ainda a im-
possibilidade de obtenção de crédito em algum 
banco.

Sobre esse último item, com a falta de 
governança fundiária, o produtor encontra 
dificuldades em conseguir crédito, pois não 
é possível utilizar a terra como garantia da 
produção, uma vez que ela está desvalorizada. 
O título de posse colabora na valorização da 

terra, facilitando, inclusive que a terra cumpra 
sua função social (devendo ser produtiva): sem 
o título não se acessam programas de incen-
tivos para pecuária ou produção de cereais, por 
exemplo, dificultando o avanço do agronegócio 
brasileiro. 

Lei nº 13.465/17
De acordo com o site do Presidência da Re-

pública, “esta Lei dispõe sobre a regularização 
fundiária rural e urbana, sobre a liquidação 
de créditos concedidos aos assentados da 
reforma agrária e sobre a regularização fun-
diária no âmbito da Amazônia Legal; institui 
mecanismos para aprimorar a eficiência dos 
procedimentos de alienação de imóveis da 
União; e dá outras providências”.

E no artigo 9º da Lei ficam instituídas no ter-
ritório nacional normas gerais e procedimentos 
aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), que abrange medidas jurídicas, ur-
banísticas, ambientais e sociais destinadas à 
incorporação dos núcleos urbanos informais 
ao ordenamento territorial urbano e à titulação 
de seus ocupantes, mas em núcleos urbanos 
informais comprovadamente existentes até 22 
de dezembro de 2016.

Núcleo urbano informal é aquele clan-
destino, irregular ou no qual não foi possível 
realizar, por qualquer modo, a titulação de 
seus ocupantes, ainda que atendida a legis-
lação vigente à época de sua implantação ou 
regularização.

A Reurb é organizada nas seguintes fases:

    1. Requerimento dos legitimados;   
    2. Processamento administrativo do re-

querimento, no qual será conferido prazo para 
manifestação dos titulares de direitos reais 
sobre o imóvel e dos confrontantes;

    3. Elaboração do projeto de regularização 
fundiária; 

    4. Saneamento do processo administra-
tivo; 

    5. Decisão da autoridade competente, 
por meio de ato formal, ao qual será dado 
publicidade; 

    6. Expedição da CRF pelo Município ou 
pelo Distrito Federal; 

    7. Registro da CRF e do projeto de regu-
larização fundiária aprovado no cartório de 
registro de imóveis em que se situe a unidade 
imobiliária com destinação urbana regulari-
zada.

E estruturada em duas modalidades:
a) Reurb de interesse social - Reurb-S - apli-

cável a núcleos urbanos informais ocupados 
predominantemente por população de baixa 
renda, observado o disposto em ato do Poder 
Executivo federal; 

b) Reurb de interesse específico - Reurb-
-E - aplicável a núcleos urbanos informais 
ocupados por população não qualificada na 
hipótese de que trata o inciso I; Obs. Art. 12. A 
Reurb não se aplica aos núcleos urbanos infor-
mais, ou à parcela deles, situados em áreas de 
riscos geotécnicos, de inundações ou de outros 
riscos especificados em lei, ressalvadas as 
hipóteses previstas neste artigo
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A grande maioria da população 
aguarda com expectativa a chegada 
do 7 de setembro. Não por acaso, 

essa foi a data escolhida por manifestantes 
para a realização de novos atos de apoio 
ao presidente Jair Bolsonaro. Embora não 
seja a primeira manifestação do tipo, ela 
vem na sequência da escalada das tensões 
entre os Poderes e até mesmo de discursos 
inflamados por parte de influenciadores e 
parte da população. Bolsonaro já confirmou 
presença em alguns desses atos. Isso tudo 
tem feito todas as atenções se voltarem para 
o próximo feriado.

Mas, afinal, o que deve sair dessas mani-
festações? Será o 7 de setembro o momento 
de demonstração de força e de popularidade 

do presidente? Que outra simbologia a data 
trará? Será o divisor do antes e do depois do 
Governo Bolsonaro?

Em Campo Grande um grupo ligado ao 
deputado estadual Capitão Contar organiza 
uma “motociata” para a data. A concen-
tração ocorre um pouco depois, às 10h, na 
Praça do Rádio Clube. Jair Bolsonaro adota 
estratégia semelhante para o 7 de setembro, 
quando pretende dar uma demonstração 
de força para encurralar o Congresso Na-
cional e o STF. Suas duas bandeiras são o 
voto impresso e o impeachment do ministro 
Alexandre de Moraes. Essas são as justifi-
cativas para os atos nos quais o presidente 
se fará presente em São Paulo e Brasília. 
O verdadeiro objetivo é transformar a data 

numa conclamação para uma ruptura insti-
tucional, algo que vem anunciando já há um 
bom tempo. Como ele disse recentemente: 
“será o último recado”. 

Hoje as condições para um golpe, de 
qualquer natureza, são absolutamente ine-
xistentes, pois o quadro é bastante diferente 
de 1964. Não vivemos tempos de guerra 
fria, não há apoio de empresários nem a 
mobilização de amplos setores da classe 
média, como houve em 1964. As próprias 
Forças Armadas emitem sinais de que não 
embarcarão em uma aventura. De qualquer 
forma, o que se espera, dos favoráveis ou dos 
contrários, são atos ordeiros e civilizados. 
Em tempo: o 7 de setembro sempre foi a data 
para lembrar nossa independência. Com sig-

nificado e reflexão sobre nossos problemas 
e conquistas. Saudades da época em que 
a maior preocupação era fazer bonito no 
desfile cívico da pátria.

7 de setembro: o que esperar? Em tempo: o 7 de
 setembro sempre foi a 

data para lembrar nossa 
independência. Com 

significado e reflexão 
sobre nossos problemas 
e conquistas. Saudades 

da época em que a maior 
preocupação era fazer 
bonito no desfile cívico 

da pátria.

Quem pode requerer Reurb
    1. A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, diretamente ou por meio de 
entidades da administração pública indireta; 

    2. Os seus beneficiários, individual ou 
coletivamente, diretamente ou por meio de 
cooperativas habitacionais, associações de 
moradores, fundações, organizações sociais, 
organizações da sociedade civil de interesse 
público ou outras associações civis que tenham 
por finalidade atuar nas áreas de desenvolvi-
mento urbano ou de regularização fundiária 
urbana; 

    3. Os proprietários dos imóveis ou dos 
terrenos, os loteadores ou os incorporadores; 

    4. A Defensoria Pública, em nome dos 
beneficiários hipossuficientes; 

    5. O Ministério Público.

nosprezamos, pois muitos ainda acham que a 
percepção das coisas do mundo  começa no seu 
ponto de vista pessoal. Só o consenso de cada 
pessoa com espírito de uma colcha de retalhos 
irá somar esforços para minimizar os impacto 
das mudanças climáticas. Deixar o carro na 
garagem e ir de bike ou de transporte público, 
pode mostrar que a colcha de retalhos pretende 
ser um tecido social consciente.



Crescimento

7 de setembro
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Vereadores da Câmara pontuam preocupação 
com violência no Dia da Independência

‘Politizaram a 
questão’, diz 
Marquinhos Trad 
que não participa 
das manifestações 

O prefeito Marquinhos 
Trad comentou sobre 
as manifestações de 
7 de setembro

Cayo Cruz
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Durante a sessão da Câmara 
de Campo Grande ontem (2), 
alguns vereadores indicaram 
que estão preocupados com os 
manifestos de 7 de setembro. 
Riscos de violência, briga e 
depredações do patrimônio 
público e particular foram ci-
tados. Além disso, o vereador 
Marcos Tabosa (PDT) afirmou 
que alguns líderes religiosos 
da cidade estão orientando aos 
fiéis para seguirem o mani-
festo a favor do presidente Jair 
Bolsonaro sob o risco de ter a 
família degradada.

“Esse movimento que se pro-
paga, principalmente dentro 
das igrejas evangélicas, me 
entristece porque eu sou evan-
gélico e praticante. Estão co-
locando na cabeça desses ir-
mãos que a família deles estão 
sendo atacadas. Me mandaram 
um vídeo com quatro crianças 

enforcadas e dizendo que: se 
você não for para o dia 7 de 
setembro, vai acontecer isso 
na sua família. Não são todos, 
mas estão invertendo a data 
e o motivo é contra o STF. 
Contra as instituições. Essas 
pessoas estão atacando a base 
da democracia e isso é preo-
cupante. E o pior quando um 
líder religioso sobe em um pul-
pito da igreja e fala para os 
seguidores que ‘a sua família 
vai ser atacada’. Mas a família 
está sendo atacada ao irmos no 
supermercado, ao ir abastecer, 
ao pagar a conta de água e de 
luz e ao pegar nossos holerites 
e ver que o dinheiro não dá. Isso 
porque um suposto libertador, e 
um suposto messias, prometeu 
algo que não podia entregar.”

O vereador Otávio Trad 
(PSD) enfatizou que a data é 
histórica para o país e que essa 

manifestação também será his-
tórica independente de qual 
motivo levará os brasileiros às 
ruas. “O que eu peço é que esse 
processo seja pacífico, ordeiro e 
não como um conflito.”

Beto Avelar (PSD) também 
destacou que os atos devem 
ser pacíficos. “Acho que a 
gente deve deixar bem claro 
que as reivindicações não 
devem descambar para a vio-
lência e para o vandalismo. 
Esta muito polarizado e isso 
não pode gerar violência. Peço 
para que ambos os lados que 
forem ao movimento, que o 
façam de forma pacífica.”

Professor André Luiz 
(Rede) afirma que o país está 
doente e as atividades são 
inócuas ante a problemática 
verdadeira do país. “A reco-
mendação do partido Rede é 
de que o Brasil está doente e 

vamos respeitar a pátria, ficar 
em casa com nossas famílias e 
orar para o Brasil. Jesus é um 
homem da paz, e ele não diz 
para ‘armar uns aos outros 
como eu os armei’, ele não 
diz para dar armas, diz para 
amar. E estão colocando um ‘R’ 
nessa frase. Não é com brigas 
que vamos recuperar o Brasil.”

Valdir Gomes (PSD) é 
contra a politização da religião 
e é contra a mistura de temá-
tica. “Estou vendo ser mistu-
rado política com religião. Isso 
não pode. Tem de saber em 
quem você vai dar o seu voto 
para isso não acontecer. Isso 
está vindo de Brasília e aqui 
nós não temos forças para 
combater isso. Estamos com 
medo. As ameaças são muito 
grandes. A gente não sabe se 
vai dar briga, se vai dar morte. 
E não é esse nosso papel. É 

O vereador de Três Lagoas 
Issam Fares Jr. (Podemos) visa 
emplacar diversas articulações 
políticas com o intuito de pro-
mover uma nova alta industrial 
na cidade para propiciar ge-
ração de emprego e renda e ao 
mesmo tempo humanizar aten-
dimentos na gestão pública dos 
Poderes Executivo e Legislativo. 

Eleito com 650 votos, Issam 
está no primeiro mandato e 
é filho do ex-prefeito de Três 
Lagoas Issam Fares, que foi um 
dos precursores da industriali-
zação da cidade. O parlamentar 
afirma que os resultados dos 
sete primeiros meses de man-

dato é positivo e que o gabinete 
é aberto à população. “Foi de 
grande valia receber as pes-
soas em meu gabinete para 
atender as demandas e conse-
guir emendas para investir na 
saúde e para a construção de 
um Centro Poliesportivo.” 

Da base do prefeito, o vere-
ador afirma que, se o Podemos 
necessitar, ele entra na disputa 
ano que vem ao cargo de depu-
tado estadual. Além disso, Issam 
tem o sonho de ser prefeito de 
Três Lagoas em um momento 
futuro. Em relação a herança 
política e aprendizado deixado 
pelo pai, o vereador afirma que www.bosco.blog.br

Bosco Martins

 Eduardo Leite em MS
O presidente regional do PSDB, Sérgio de Paula confirmou a vinda 

governador gaúcho e pré-candidato presidente nas prévias internas 
do partido, Eduardo Leite em Campo Grande. Ele cumpre pratica-
mente o mesmo itinerário do governador João Doria, chegando na 
Capital, após o feriado de 7 de setembro, no dia 10 (sexta-feira) 
quando participa de uma coletiva de imprensa e posteriormente no 
dia 11 (sábado) já com a presença do governador Reinaldo Azam-
buja, partidários e filiados, reúnem-se na sede na avenida Ministro 
João Arinos 156, chácara cachoeira. O PSDB irá realizar em 21 de 
novembro suas prévias partidárias com intuito de definir quem será 
o candidato à presidência pela legenda em 2022. No caso  de haver  
segundo  turno,  as prévias  acontecem  uma semana  depois,  dia 
29 de novembro.

Unidos
Em busca de um nome do partido para ser a terceira via, o senador 

cearense Tasso Jereissati (PSDB-CE) confirmou a ideia de formação 
de uma chapa forte se unindo ao governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, nas 
disputas internas do partido pela Presidência da República. O ex-
-governador do Ceará destacou o favoritismo do governador de São 
Paulo, João Doria, nas prévias tucanas, mas ressaltou que alianças 
são capazes de produzir uma competição justa dentro do PSDB. 
No caso, os dois nomes com menor possibilidade nas internas do 
partido, abririam mão da candidatura para o candidato o que reunir 
melhores condições para enfrentar o governador de São Paulo. Até 
o momento, o governador de São Paulo, João Doria, o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Jereissati (CE) 
e o ex-senador Arthur Virgílio (AM) são os nomes que pretendem 
disputar a eleição interna.

Pibinho
Há controvérsias entre os analistas econômicos de olho em como 

será o desempenho da economia no ano eleitoral marcado pela dis-
puta à Presidência da República. Para alguns, as perspectivas são 
pouco animadoras: a inflação em alta deve levar o Banco Central a 
subir ainda mais os juros, com efeito negativo sobre investimentos 
e consumo. Além disso, o aumento de preços diminui o poder de 
compra das famílias, o que também prejudica a atividade econômica.

Pibinho 2
Somam-se a esse quadro uma crise hídrica e do setor elétrico sem 

precedentes, além de um mundo que deve crescer menos em 2022, 
consumindo assim menos commodities brasileiras como minério de 
ferro e produtos agrícolas. Teremos ainda pela frente o desafio de 
se elaborar um orçamento para 2022 que respeite a regra do teto 
de gastos.

 Pibinho 3
Mas mesmo com a economia em baixa, alguns economistas 

avaliam que isso não tira as incertezas a respeito da eleição. Isso 
porque o presidente, mantém um grupo de apoiadores fiéis, que se 
reflete em uma base eleitoral sólida que soma entre 20% e 25% dos 
votos. “Além disso, ele tem controle da máquina pública e pode fazer 
alianças com partidos. Então, mesmo que a popularidade dele não 
aumente, o cenário econômico não é uma ‘pá de cal’ na chance de 
reeleição.”

Brasil e EUA diferentes?
Em 1992, o então marqueteiro de campanha do presidente 

americano Bill Clinton cunhou uma expressão que, desde então, é 
lembrada em toda eleição: “É a economia, estúpido!” Com a frase, 
James Carville apostava na vitória do democrata contra um George 
H. W. Bush (o Bush pai) que tentava a reeleição em meio a uma 
recessão econômica. A frase é sempre lembrada porque a economia 
é um fator central em qualquer eleição. Nas eleições brasileiras em 
2022, seria diferente?

 Arrombado
A ex-presidente Dilma Rousseff comentou com uma amiga ao 

telefone o recente arrombamento do seu apartamento no bairro de 
Ipanema, no Rio, segundo informação do Blog do Noblat. Disse ter 
certeza de que foi obra de milicianos para instalar escutas. O imóvel, 
que era de sua mãe, estava desocupado, e seguirá assim. Dilma mora 
em Porto Alegre e recebeu alta no Hospital Sírio-Libanês, em São 
Paulo, onde foi submetida a um cateterismo.

Andrea Cruz

O prefeito Marquinhos Trad 
(PSD) disse que não participa 
das manifestações em 7 de 
setembro por conta da poli-
tização do tema. Ele, que já 
participou das Diretas Já, e de 
movimentos evangélicos como o 
Marcha para Jesus, vai ficar em 
casa após a elaboração de um 
reforçado plano de segurança 
para Campo Grande.

“Politizaram a questão. Eu 
não vou comparecer. Estarei 
em casa orando e cuidando 
de toda a segurança da nossa 
cidade. Se fossem manifes-
tações sem os contornos que 
a gente começa a enxergar, 
eu estaria também exercendo 
meu direito sagrado de mani-
festar”, disse o prefeito após 
coletiva de imprensa na Es-

planada Ferroviária. 
Questionado se os mani-

festos fortalecem a democracia, 
o gestor afirmou que somente 
na data posterior ao evento é 
que isso poderá ser analisado. 
“Nós vamos ver no dia seguinte. 
Qual vai ser o exemplo que o ci-
dadão brasileiro quer? Se quer 
de fato a harmonia, a segurança 
do país ou se eles querem o 
conflito e a discórdia.”

Marquinhos afirmou que 
está sendo exigida dos organi-
zadores a solicitação prévia da 
manifestação ou do ato a ser re-
alizado para organizar os itine-
rários em períodos diferentes, 
como visa a Constituição Fe-
deral. “Estamos orientando e 
até agora não vimos nenhum 
espírito maldoso daqueles que 
solicitam. Todavia, às vezes 
isso não é o suficiente. Por 

exemplo, o diretor de uma tor-
cida organizada fala para eles 
não agredirem. Mas você vai 
num Fla x Flu e acaba tendo 
confusão dentro ou fora do es-
tádio. Então, existe essa orien-
tação. Até então, glória a Deus 
está tudo na paz. A gente quer 
que eles se manifestem não há 
problema nisso, ou pra A, B, 
ou C, mas façam em horários 
diferentes.”

Trad destacou que em 
eventos de nível nacional há 
algumas semanas foram vistas 
diversas depredações de patri-
mônio público e para evitar isso 
em Campo Grande a segurança 
será intensa nesses locais. 

Sobre a estimativa de pú-
blico aos protestos, o gestor diz 
que sempre há uma previsão, 
mas que até o clima na data 
influencia. “Pode ganhar força, 

pode diminuir e depende muito 
de clima das mobilizações. O 
certo é que independentemente 
da quantidade, nós vamos ter 
qualidade de segurança para 
aqueles que estão indo. Peço a 
eles que não vão com ânimos 
exaltados. É um direito, mas é 
um dever zelar pelo patrimônio 
público, e pela integridade do 
próximo. A gente tem de se 
respeitar e não se agredir. Esse 
é o consenso e harmonia.”

O gestor afirma que todos 
têm direito ao livre manifesto, 
mas que se deve dar um bom 
exemplo. “Aqueles que esti-
verem de verde, amarelo, ver-
melho, azul e seja qual for a cor. 
Eu acredito que Campo Grande, 
vai estar vestida de branco e de 
paz. É isso que a gestão suplica 
a Deus para que aconteça no 
dia 7 de setembro.”

Prefeito está preocupado com possíveis confrontos e pediu paz aos participantes

bastante preocupante.”
Ayrton Araújo (PT) 

também usou a tribuna e 
demonstrou-se temeroso com 
ameaças e intimidações de 
grupos de extrema-direita. 
“Um poder não pode invadir 
o outro. Temos de respeitar 
as instituições, a democracia 
e o direito das pessoas.”

Em contrapartida, o vere-
ador Sandro Benites (Patriota) 
que chegou a usar berrante, 

chapéu boiadeiro e imitar um 
mugido de gado ao início da 
semana para convocar mani-
festantes, voltou a dizer que 
é contra atitudes do STF (Su-
premo Tribunal Federal). “Per-
cebemos que alguns ministros 
se consideram príncipes into-
cáveis. Quem vai nessa mani-
festação é o povo do bem. As 
pessoas, de carro, bicicleta, pes-
soal do agronegócio, militares e 
população em geral.” (AC)

Assunto das 
manifestações de 7 de 
setembro foi destaque 
na Câmara Municipal

Manifestações

Vereador quer articular nova Vereador quer articular nova 
alta industrial em Três Lagoasalta industrial em Três Lagoas

pode contribuir fazendo repre-
sentação popular conversando 
com prefeito, governador e de-
putados, fazendo as solicitações. 

“Temos de fazer o trânsito e 
a articulação política para levar 
as soluções e conquistas para 
a cidade. Uma herança e que 
aprendi com meu pai é o fato da 
necessidade de a cidade ser hu-
manizada sem populismo. Meu 
pai fazia atendimento direto com 
a população todos os dias. Ele 

desejava que a cidade tivesse 
esse desenvolvimento econômico 
e social. Ele levou a Mabel, Me-
talfrio e plantou a semente para 
instalação da Votorantim. Então, 
quero dizer a população que 
nossa cidade e nossa cidade são 
maravilhosos. Tem oportunidade 
de ter esse desenvolvimento e 
melhoria de vida das pessoas. 
Vou dar o meu melhor para con-
tribuir ao máximo com Três La-
goas e com nosso Estado.”(AC)

Vereador Issam Fares Jr. pretende 
trabalhar para proporcionar mais 
crescimento à cidade de Três Lagoas
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Reinaldo Azambuja participou do Fórum dos Governadores em Brasília

Governador defende democracia, em
reunião com presidente do Senado

Luiz Fux diz que STF estará vigilante e que 
liberdade de expressão não abrange ameaças

Bolsonaro veta crime por fake news, 
mas revoga Lei de Segurança Nacional

Pedro Contijo/Agência Senado

Andrea Cruz

Em reunião do Fórum de 
Governadores com o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, o 
governador Reinaldo Azambuja 
fez uma forte defesa ao regime 
democrático, com respeito e 
harmonia entre os Poderes. O 
encontro foi realizado ontem (2) 
na residência oficial do senador.

“A democracia é inegociável. 
Temos de ter uma relação de 
paz com todos os Poderes. Esse 
foi um dos temas que tratamos 
na reunião. Todos caminharam 
juntos e trataram basicamente 
da relação de paz com todos os 
poderes e o fortalecimento do 
pacto federativo”, afirmou o go-
vernador de Mato Grosso do Sul.

Rodrigo Pacheco defendeu 
diálogo, preservação da demo-
cracia e a melhor distribuição 
de recursos entre União, es-
tados e municípios. “Tratamos 
também de temas que são re-
lativos à democracia do nosso 
país. Obviamente que há um 
esforço concentrado de todos 
os brasileiros, representados 
por prefeitos e governadores, 
deputados federais e estaduais 
e o Congresso Nacional é peça-
-chave nisso porque é a Casa do 

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
vetou parcialmente o projeto 
aprovado no Congresso que 
trata dos crimes contra o Es-
tado Democrático de Direito 
que revoga a Lei de Segurança 
Nacional (LSN) – um resquício 
da ditadura militar (1964-1985).

A decisão do presidente in-
clui veto a cinco trechos. Ao 
menos dois deles podem bene-
ficiar parcela de apoiadores do 
presidente – comunicação enga-
nosa em massa e o aumento de 
pena quando os crimes contra 
o Estado de Direito forem co-
metidos por militares ou outros 
agentes públicos.

Os vetos ocorrem a menos de 
uma semana das manifestações 
de 7 de setembro, marcadas em 
apoio ao presidente e que têm 
gerado apreensão em críticos 
em razão dos motes golpistas 

que devem pautar o ato.
Bolsonaro recuou do veto ao 

artigo 4º do projeto de lei, que 
revogava a LSN. Como a Folha 
mostrou, auxiliares militares 
o pressionavam neste sentido. 
Eles argumentavam que a der-
rubada da LSN atentaria contra 
a soberania nacional.

O texto foi enviado à sanção 
presidencial pelo Senado em 
12 de agosto. Caberá agora ao 
Congresso manter ou derrubar 
os vetos presidenciais – não há 
prazo para essa análise.

O crime de comunicação en-
ganosa em massa – espalhar ou 
promover fake news que possam 
comprometer o processo elei-
toral – foi vetado pelo presidente.

O argumento é que a proposta 
não deixa claro se a conduta cri-
minosa seria de quem gerou ou 
compartilhou as informações 
falsas. Ele aponta também a in-
segurança jurídica na definição 

sobre o que é compreendido 
como inverídico ou não.

De acordo com o veto, “o 
ambiente digital é favorável 
à propagação de informações 
verdadeiras ou falsas”. O Con-
gresso havia aprovado pena 
de um ano a cinco meses de 
reclusão, mais multa, a quem 
cometer o crime de comuni-
cação enganosa em massa. “[A 
proposição legislativa] enseja 
dúvida se haveria um ‘tribunal 
da verdade’ para definir o que 
viria a ser entendido por inve-
rídico a ponto de constituir um 
crime punível”, diz o veto.

“A redação genérica tem o 
efeito de afastar o eleitor do 
debate político, o que reduziria 
a sua capacidade de definir 
as suas escolhas eleitorais, 
inibindo o debate de ideias, 
limitando a concorrência de 
opiniões, indo de encontro ao 
contexto do Estado Democrático 

de Direito, o que enfraquece.”
Outro veto do presidente foi 

ao artigo que criminaliza o aten-
tado ao direito de manifestação.

O argumento do chefe do 
Executivo é a dificuldade de ca-
racterizar o que é manifestação 
pacífica, “o que geraria grave 
insegurança jurídica para os 
agentes públicos das forças de 
segurança responsáveis pela 
manutenção da ordem”.

O presidente vetou ainda o 
aumento de pena quando os 
crimes contra o estado de direito 
forem cometidos por militares 
ou outros agentes públicos.

“Viola o princípio da pro-
porcionalidade, colocando o 
militar em situação mais gra-
vosa que a de outros agentes 
estatais, além de representar 
uma tentativa de impedir as 
manifestações de pensamento 
emanadas de grupos mais con-
servadores”, diz o veto.

Às vésperas da manifestação 
do 7 de setembro e em meio às 
insinuações golpistas do presi-
dente Jair Bolsonaro, o presi-
dente do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Luiz Fux, afirmou que 
a “liberdade de expressão não 
abrange violência e ameaça”.

O magistrado também disse 
que a corte estará “vigilante” 
no feriado da independência 
e que confia que os “cidadãos 
agirão em suas manifestações 
com senso de responsabilidade 
cívica e respeito institucional”.

O discurso foi feito no início 
da sessão do tribunal dessa 
quinta-feira (2) e após o chefe 
do Executivo fazer repetidas 
ameaças de que as eleições de 
2022 podem não ocorrer.

O STF já teve um inquérito 

para investigar protestos da 
militância bolsonarista com 
pautas antidemocráticas, 
como o fechamento do Con-
gresso e do Supremo.

Fux afirmou que o dissenso 
é normal e que críticas cons-
trutivas são saudáveis, mas 
ponderou: “A crítica destrutiva, 
por sua vez, abala indevida-
mente a confiança do povo nas 
instituições do país”, afirmou.

O Supremo vive um mo-
mento de união interna para 
se contrapor a Bolsonaro. 
Após o presidente pedir o 
impeachment do ministro Ale-
xandre de Moraes, uma nota 
foi emitida em nome do con-
junto da corte para defender 
a atuação do magistrado.

Segundo Fux, a população 

não aceitará “retrocessos”. “Há 
mais de 30 anos, nossos cida-
dãos manifestaram o seu desejo 
pela democracia. Esse desejo 
permanece vivo e perpassa o 
compromisso nacional em prol 
de debates públicos permeados 
pelos ideais republicanos.”

Bolsonaro respondeu
Bolsonaro responde a Fux e 

diz que Brasil está em paz e que 
ninguém precisa temer atos do 
7 de setembro

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) afirmou 
ontem (2) que ninguém pre-
cisa temer as manifestações 
de 7 de setembro e que o 
Brasil “está em paz”.

“Hoje eu vi o ministro Fux 
dizendo que não pode haver de-

mocracia sem respeitar a Cons-
tituição. Palmas para o ministro 
Fux. Realmente não existe de-
mocracia se não respeitarmos a 
Constituição”, disse Bolsonaro.

“Ninguém precisa temer o 
7 de setembro”, afirmou. Ele 
também disse que os manifes-
tantes no 7 de setembro estarão 
clamando pelo que Fux pediu 
nessa quinta.

Apesar de um histórico de 
ataques a ministros do STF, 
Bolsonaro disse também que, 
no seu entender, o “Brasil 
está em paz”.

“Alguém já me viu brigando 
com algum Poder, alguma ins-
tituição, a não ser algo pon-
tual? O Brasil está em paz, 
no meu entender”, concluiu.
(Folhapress)

O governador Reinaldo Azambuja 
destacou sua posição em reunião de 
governadores com Rodrigo Pacheco

Povo, de representação política, 
que simboliza essa vitalidade 
política do Brasil, e que tem que 
estar aberta para ouvir também 
esses aspectos por parte dos 
governadores dos estados e do 
Distrito Federal.”

Pacheco enfatizou sobre a 
preservação do Estado de Di-
reito, que é a preservação da 
democracia. “Tem de ser consi-
derada, sim, por todo o Brasil, 
como um ativo nacional, como 
um ambiente propício para 
termos uma evolução do nosso 
país. Para podermos construir 
uma sociedade mais justa, 
mais igual, melhor, que possa 

ser um ambiente propício para 
uma ordem e progresso, que 
está na nossa bandeira. E não 
há ambiente melhor que a 
nossa democracia.”

Representando os governa-
dores, Ibaneis Rocha, do Distrito 
Federal, também engrossou o 
coro em defesa à democracia 
e à harmonia entre os Poderes. 
“Existe uma unanimidade que 
temos que caminhar juntos pela 
democracia, que devemos ca-
minhar pela democracia, que 
possa distensionar esse país 
porque temos reflexo muito 
ruim, tanto na economia, no en-
carecimento dos preços dos pro-

dutos e a gente busca dissipar 
esse ambiente trazendo para 
a serenidade da política esse 
Estado Democrático de Direito.”

Vacina
Na ocasião, o governador 

Reinaldo Azambuja também 
cobrou do Ministério da Saúde a 
divulgação de um calendário de 
distribuição das vacinas contra 
COVID-19.

Também participaram do en-
contro os governadores do Espí-
rito Santo, Renato Casagrande; 
de Minas Gerais, Romeu Zema; 
do Pará, Helder Barbalho; e do 
Piauí, Wellington Dias. 

Wellington Dias (PT), governador do Piauí e presidente do Consórcio 
Nordeste, sobre recuo de 0,1% no PIB no 2º trimestre

O Brasil é o único que cresce 
para baixo como rabo de cavalo. 
E o presidente declarando guerra 
artificial para gerar factoides

No bolso
O desenrolar da crise entre Jair Bolsonaro e o STF após 

7 de setembro depende do tom dos discursos e do tamanho 
das manifestações. Na corte, um possível recrudescimento 
dos ataques do presidente é visto como preocupante e será 
rebatido na mesma altura. Temas como os precatórios 
e demais pautas econômicas do governo podem ser 
impactados. No caso das investigações em andamento no 
STF, a leitura é a de que se trata de algo incontornável e 
que elas continuarão após os atos.

Blindagem 
O Supremo tem decidido de forma favorável ao governo 

em diversos casos econômicos. Entre eles, autonomia do 
Banco Central, tabelamento do frete e índice de correção 
do FGTS. A ação sobre pagamento de precatórios nos 
próximos anos terá desdobramento em breve e poderá ser 
a primeira vítima da nova realidade.

Drible 
O caminhoneiro Marcos Gomes, conhecido como “Zé 

Trovã”, um dos articuladores dos atos em apoio a Jair 
Bolsonaro marcados para 7 de setembro, ignorou a 
determinação de Alexandre de Moraes, do Supremo, de 
bloquear a chave Pix que vinha recebendo dinheiro para 
organizar as manifestações.

Jeitinho 
Nessa quarta (1º), Zé Trovão anunciou um novo Pix 

para receber os recursos, em um vídeo para seguidores. 
Ele foi um dos alvos de mandados de busca e apreensão 
que a Polícia Federal cumpriu em 20 de agosto, assim como 
o cantor Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula (PSC-RJ).

Cerco 
 O Jornal da Cidade Online, líder em visualizações no 

campo bolsonarista, sofreu derrota judicial para o Google, 
dono do YouTube. O veículo havia obtido decisão favorável, 
pela qual não poderia haver suspensão de seus vídeos, a 
não ser em casos de graves ofensas à dignidade humana e 
ao Estado de Direito.

Corretivo
 Na terça-feira (31), o desembargador Heleno Tregnago 

Saraiva, do TJRS, determinou a suspensão da decisão 
e devolveu ao YouTube o direito de aplicar sanções ao 
canal, que já foi penalizado duas vezes até o momento por 
divulgar informações falsas sobre a COVID-19. O veículo 
reclama de censura.

Inderrubável 
 Vídeo promovendo a versão on-line da CPAC, conferência 

bolsonarista que começa nesta sexta-feira (3) em Brasília, 
apregoa o fato de a plataforma digital do evento estar fora 
do YouTube. “100% à prova de censura!”, diz a peça.

Jabuti 
 Delegados federais encontraram no texto da reforma 

administrativa apresentado na terça (31) pelo deputado 
Arthur Maia (DEM-BA) um item que pode tirar a 
autonomia dos investigadores. O problema é um acréscimo 
no artigo 144 da Constituição. Com o novo texto, caberia ao 
diretor-geral da PF escolher os responsáveis por conduzir 
os inquéritos abertos pelo órgão.

Sem pai 
Hoje, o inquérito é repassado a um delegado da 

área específica para o tema. Há o temor de excessiva 
centralização e direcionamento das investigações. Após 
pressão, Maia disse que a mudança foi um erro, mas não 
explicou como o jabuti apareceu.

Apaga a luz 
 A saída do PTB da deputada federal Luísa Canziani 

(PR) e de seu pai, Alex Canziani, após a guinada 
bolsonarista promovida por Roberto Jefferson, motivou 
debandada de políticos do partido no Paraná para o 
PSD. Aproximadamente 50 estão de saída, incluindo 
sindicalistas e prefeitos.

Fora 
Apoiador de Jair Bolsonaro e ligado ao agronegócio, o 

deputado Frederico D’Ávila (PSL) enviou carta a empresas 
ligadas à Abag (Associação Brasileira do Agronegócio) 
propondo que saiam da entidade. O motivo foram críticas 
feitas ao presidente e a presença da associação em 
manifesto pró-democracia.

Prioridades 
Disputando a prévia no PSDB, o governador Eduardo 

Leite (RS) deu três entrevistas e fez contatos empresariais 
em passagem por São Paulo, na sexta (27), dia útil. Uma 
live à tarde com 65 empresários e investidores, em que 
a campanha foi o assunto central, foi omitida na agenda 
divulgada.
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Retomada COVID-19

Estado realizará ‘eventos teste’ para avaliar estratégias 
e critérios para a realização de futuras festividades

Otimista, governo prevê 
Ano-Novo e carnaval 
dentro da normalidade

Fotos: Valentin Manieri

O Governo do Estado de 
Mato Grosso do Sul descartou 
exigir a vacinação contra a 
COVID-19 como passaporte 
para eventos ou até mesmo 
inscrição em concursos pú-
blicos, a exemplo de alguns 
países que adotaram a medida 
para incentivar a procura pela 
imunização da população. Com 
mais de 92% do público-alvo 
vacinado com, pelo menos, uma 
dose, por aqui o tom adotado foi 
o encorajador e didático. 

“Não vamos tomar ne-
nhuma medida de obrigação. 
A medida que a gente tem 
tomado e é um mantra dentro 
do governo, é o exemplo, a 
fala, a clareza com que a 
gente coloca as coisas e pede 
para que a população tome 
a vacina”, explicou Eduardo 
Riedel, secretário estadual de 
Obras e presidente do comitê 
gestor do Prosseguir (Pro-
grama de Saúde e Segurança 
da Economia).

Segundo Riedel, a gestão 
estadual vai agir com cautela e 
“respeitar a decisão individual 
de cada pessoa”, mesmo as 
que se recusam a receber o 
imunizante. “Quando o privado 

toma a decisão do passaporte 
é uma opinião pessoal que, 
inclusive, acho bem-vinda, mas 
no Poder Público essa medida 
gera consequências de toda a 
natureza”, afirma.

Na avaliação do presidente 
do Prosseguir, medidas de in-
centivo à imunização surtem 
mais efeito que estabelecer 
obrigatoriedade. Para contex-
tualizar a linha de raciocínio, 
ele usa o exemplo da França 
que, mesmo após exigir va-
cinação para que moradores 
fossem a bares, por exemplo, 
não alcançou o nível de cober-
tura que esperava. 

“Lá as pessoas não estão 
indo e isso é uma questão 
cultural deles. Aqui temos 
trabalhado em induzir, e mos-
trar a importância da vacina. 
Ninguém virou jacaré e pro-
tegeu a população. Hoje, 82% 
das pessoas que estão indo a 
óbito não tomaram a vacina. 
Isso mostra que a gente não 
pode negar ciência dados e os 
fatos”, completa. 

Apesar de ter ciência de 
que parte da população re-
cusa as vacinas, Eduardo 
Riedel afirma que o governo 

comemora o avanço da imuni-
zação em Mato Grosso do Sul, 
que desponta como o estado 
brasileiro que vacinou o maior 
percentual de moradores. 

“Temos um volume de va-
cinados extremamente ex-
pressivo e isso é fruto da 
informação clara de que a 
vacina surte efeito e de que 
não há risco. Por isso não 
acredito que haja necessi-
dade de qualquer medida 
coercitiva, limitação ou obri-
gação. A gente respeita as 
pessoas, mas pede que tomem 
a vacina para proteger a si e 
ao próximo”, pontua.

Agora, a estratégia do go-
verno do Estado está con-
centrada em começar as tra-
tativas para a estratégia de 
vacinação do próximo ano, 
enquanto isso, avança na 
aplicação da terceira dose 
em idosos acima dos 60 anos 
e na imunização dos adoles-
centes. Nesta sexta-feira (3), 
desembarcam 37.440 doses 
de vacina da Pfizer do Minis-
tério da Saúde na Capital. Até 
o momento foram recebidas 
77.740 doses entre Pfizer e 
AstraZeneca.

MS descarta comprovante de vacina para 
acesso a eventos e concursos públicos

Presidente do Comitê 
do Prosseguir afirma 
que imunização leva o 
Estado para a retomada

Valentin Manieri
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Com o processo de vacinação 
acelerado em Mato Grosso do 
Sul, o gerno do Estado prevê 
normalidade para eventos no 
Ano-Novo, no dia 31 de de-
zembro, e no carnaval, que 
acontecerá entre os dias 26 de 
fevereiro e 1º de março do ano 
que vem. Até lá a Fundação de 
Cultura de Mato Grosso do Sul 
fará eventos teste, em menor 
escala, para avaliar a possibili-
dade de realizar as festas.

De acordo com Eduardo 
Riedel, secretário estadual de 
Obras e presidente do comitê 
gestor do Prosseguir (Programa 
de Saúde e Segurança da Eco-
nomia), os números positivos 
da pandemia levam o Estado ao 
eixo de retomada. “Hoje, a cada 
dez sul-mato-grossenses, seis 
estão imunizados”, comentou. 
Apesar disso, todas as decisões 
sobre eventos futuros passarão 
pelo crivo do setor da saúde e 
podem ser reavaliadas caso 
haja alta de infecções e mortes.

“O carnaval a princípio vai 
ser normal. A gente espera 
que até lá a situação esteja 
normalizada, no entanto, o que 
vai ditar isso é a saúde e os nú-
meros da COVID-19”, afirma.

Para não serem pegos de 
surpresa, eventos teste estão 
previstos para acontecer até o 
fim do ano. “Serão em menor es-
cala, mas no formato de grandes 
shows. Serão testes, todos com 
protocolos adequados e pilo-
tados pela Fundação de Cul-
tura”, explica Riedel.

Com o carnaval à vista, 
após um ano sem a festa, 
Gustavo Arruda Castel, presi-
dente da fundação, já mantém 
conversas com as três ligas 
de escolas de samba do Es-
tado para planejar os desfiles 
do ano que vem. “A ideia é re-
alizar presencial com aporte 
do governo. A gente entende 
que eles tiveram dificuldade 
em 2021 e precisam desse 
apoio”, relata.

Com quatro meses para se 
preparar, o réveillon também 
está entre as apostas para 
o processo de retomada do 
setor econômico. Para isso, o 
governo diz que conta com a 
ajuda dos municípios. “Acre-

dito que a gente vai ter nor-
malidade nas ações até o 
Ano-Novo, mas não podemos 
prever. Vamos medir, acom-
panhar e tomar as decisões 
necessárias, mas, pelo que 
temos visto, acredito em nor-
malidade até lá”, esclarece 
Eduardo Riedel.

Para alavancar o setor da 
cultura, um dos mais preju-
dicados com a pandemia, o 
governo anunciou pacote de 
R$ 78 milhões. A verba será 
investida no FIC (Fundo de 
Investimentos Culturais), na 
realização de festivais em 
2022, auxílios para trabalha-
dores  e reformas de museus, 
teatros e espaços culturais.

Vacinação Itinerante já aplicou 
mais de 3 mil doses de imunizante

Atendimento nos polos 
itinerantes é para 
alcançar as pessoas 
ainda sem vacinação

Beatriz Magalhães

Com o objetivo de atingir 
mais pessoas, Campo Grande 
continua a aplicação dos imu-
nizantes contra a COVID-19 
também por meio de uma 
ação itinerante de vacinação. 
Em nota, a Sesau (Secre-
taria Municipal de Saúde) 
informou que cerca de três 
mil doses foram aplicadas 
durante a ação. 

A dona de casa Nadia Al-
meida, 32 anos, tomou a pri-
meira dose nessa quinta-feira 
(2) no bairro Paulo Coelho Ma-
chado, durante a sétima ação 
promovida pela prefeitura. 
“Eu estava com sintomas de 
gripe quando chegou a minha 
vez de vacinar, então agora 
apareceu uma nova oportuni-
dade, perto de casa.” 

Nadia estava acompanhada 
dos dois filhos e da sobrinha, 
que também receberam a pri-
meira dose do imunizante. 
“Aproveitei e trouxe [filhos e 
sobrinha] comigo. Para todo 
mundo já sair vacinado”, co-
menta a dona de casa. A ação 
contempla pessoas com 12 
anos ou mais e aplica pri-
meira, segunda e até a dose 
de reforço, D3.

“Estas mobilizações visam 
atender à população em maior 
situação de vulnerabilidade 
ou que, por algum motivo, não 
conseguiu ir até um ponto 
de vacinação para receber o 
imunizante”, afirma a nota 
encaminhada pela Sesau.

Vanessa Gonçalves, 38 
anos, levou a mãe Leonilda 
Gonçalves, 66 anos, para ser 

vacinada também 
durante a ação. A 
aposentada estava 
acamada durante 
o período de vaci-
nação e aguardava 
o atendimento em 
casa. Sem a visita 
da equipe, Vanessa 
encontrou na ação 
a oportunidade de levar a mãe 
para vacinar, já que o ponto de 
imunização fica próximo da 
sua casa. 

“Aproveitei que moro perto 
daqui e aproveitei para já 
trazer a minha mãe, coloquei 
ela na cadeira de rodas e vim, 
assim ela pode tomar a pri-
meira dose, e ficaremos mais 
tranquilas”, conta. 

Entre os vacinados estava 
Ivanir do Amaral Nascimento, 
que comemorou com emoção 
a primeira dose da filha de 
12 anos. 

Ivanir tem leucemia e en-
frentou a COVID-19 no ano 

passado. Hipertensa, a fei-
rante enfrentou um grande 
desafio e ficou internada na 
Santa Casa de Campo Grande. 

“Estou muito emocionada 
com a minha filha sendo va-
cinada. Eu enfrentei essa do-
ença com fé e persistência. 
Eu preciso viver para cuidar 
dela”, disse emocionada. 

As equipes da Secretaria 
de Saúde já estiveram nos 
bairros Dom Antônio Barbosa, 
Santa Luzia, Jardim Noroeste, 
no Terminal Bandeirantes, na 
comunidade terapêutica Águia 
Morena e no bairro Paulo Co-
elho Machado.
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Solidariedade

Reme

Capital

Aeroporto e terminal rodoviário se preparam para receber passageiros

Prefeitura reforça segurança em dia 
de manifestações com 300 guardas

Apoiado pelo Criança Esperança, projeto Asas  
do Futuro leva 70 crianças para torneio em MT

Alta inadimplência provoca a 
retomada nos cortes de água 

Mariana Ostemberg e Isabela Assoni

A Prefeitura de Campo 
Grande vai reforçar o quanti-
tativo da Guarda Civil Metro-
politana com 300 profissionais 
para prevenção contra con-
flitos durante manifestações 
na próxima terça-feira (7), 
que marca a independência 
do Brasil. Na data, devem 
ocorrer diversos atos tanto da 
esquerda quanto da direita. 

O prefeito Marquinhos Trad 
disse ontem (2) que, diante 
de vários pedidos de reforço, 
foi desenvolvido um plano de 
segurança pela Sesdes (Se-
cretaria Especial de Segu-
rança e Defesa Social). “Nós 
não podíamos virar as costas 
para segurança daqueles que 
querem ir às ruas e manifestar 
democraticamente o seu apoio 
a qualquer tipo de corrente so-
cial, política ou religiosa. Nós 
faremos tudo possível, com 
todas as forças da adminis-
tração pública, para que não 
tenhamos embate e inflação 
do ódio”, ressaltou.

Segundo o prefeito, foram 
convocados de forma extra 
100 guardas civis metropo-
litanos, totalizando 300, que 
estarão fazendo a segurança 
durante as manifestações. 
Também foram identificados 
quatro pontos da cidade onde 
haverá maior número de pes-
soas e um monitoramento 
mais intenso. “São quatro 
pontos que nós não vamos 
divulgar em razão do sigilo, 
do monitoramento, mas que 
já estão separados e terão 
efetivo bem maior que em 
outros lugares”, esclareceu. 

Ainda de acordo com Trad, 
serão empenhados 60 via-
turas, 2 drones e 12 opera-
dores para as 40 câmeras 
de monitoramento do Centro. 
Além disso, a equipe da pre-

Responsáveis por alunos da 
Reme (Rede Municipal de Edu-
cação) têm procurado a Semed 
(Secretaria Municipal de Edu-
cação) para solicitar que o ho-
rário de saída dos estudantes 
volte a ser após as 17h. Com o 
retorno das aulas presenciais, 
as crianças têm sido liberadas 
entre 16h e 16h30 e os pais 
são obrigados a deixarem os 
trabalhos para buscar os filhos. 

A filha de assistente admi-
nistrativa que prefere não ser 
identificada estuda na Escola 
Municipal Professora Danda 
Nunes, no bairro Vivendas do 
Bosque, em Campo Grande. 
Os pais precisam buscá-la às 
16h15 e precisam sair no meio 
do expediente do trabalho. 

“A gente perde mais ou 
menos 40 minutos, entre sair 
do trabalho e ir buscar. Eu trago 
ela para o trabalho até dar o 
horário de ir embora. Ou seja, 
nós, pais, estamos tendo de 
deixar a nossa produtividade 
e patrão nenhum gosta disso. 
Os nossos filhos ficam nesse 
vai e vem, para lá e para cá”, 
desabafou. 

A mãe ainda afirma que, no 
horário da saída, uma aglo-
meração se forma em frente 
da escola. “Fica um tumulto, 
porque muitos pais não conse-
guem sair do trabalho naquele 
horário. Foi até sugerido que, 
as crianças que os pais buscam, 
mantém em sala de aula. Já os 
que pegam ônibus, liberem.” 
Ela e outros pais procuraram 
a Semed para solicitar que o 
horário de saída volte a ser 
após as 17h.  

Os filhos da trabalhadora 
autônoma, que também pede 
para não ter o nome divulgado, 
estudam na mesma escola e os 
pais enfrentam a dificuldade na 
hora de buscar as crianças. “O 

pai vai buscar, pega as crianças 
e volta para o trabalho. Elas 
ficam dentro do carro até o fim 
do expediente dele”, reclamou. 

Segundo ela, os filhos 
também não concordam com 
o horário de saída. “Os alunos 
têm reclamado de que dentro 
da sala de aula não está tendo 
rendimento. Queremos que o 
horário volte ao normal, que 
continue por escalonamento”, 
ressaltou. 

A mãe de uma estudante 
da Escola Municipal Bernardo 
Franco Baís, na Vila Santa 
Luzia, disse que o retorno das 
aulas presenciais está apro-
vado, exceto pelo horário de 
saída que está sendo às 16h 
e causa certo transtorno já 
que a filha tem de aguardar 
na recepção do trabalho até o 
horário de saída dela por falta 
de van escolar. 

“O problema maior é o fato 
de eu ter de sair próximo ao 
fim do expediente do trabalho 
para buscá-la, já que a única 
van escolar, que faz a rota até 
o bairro que eu moro, afirma 
que esse horário das 16h é 
impossível buscar”, contou. 

O que diz a Semed?
A Semed (Secretaria Muni-

cipal de Educação) informou, 
em nota, que toda a organi-
zação foi amplamente divul-
gada aos pais e responsáveis. 

“Além da opção presencial 
escalonada, os pais podem 
deixar os filhos exclusi-
vamente no ensino remoto, 
porém é necessário buscar 
as atividades na escola e de-
volver após a realização. as 
aulas neste formato já estão 
vigentes desde o dia 26 de 
julho e a maioria dos pais se 
adaptou ao ‘novo normal’ tão 
disseminado”, afirmou. (MO)

Beatriz Magalhães

Dois ônibus saem de Campo 
Grande no início da tarde desta 
sexta-feira (3) rumo a um tor-
neio de futebol em Rondonó-
polis (MT). Os competidores 
são crianças da ONG (orga-
nização não governamental) 
Asas do Futuro, que há 23 anos 
promove arte e esporte no 
bairro Dom Antônio Barbosa.

Para competir, 70 crianças 
e jovens do sub-8 ao sub-17 
estarão a caminho, mas a 
coordenadora do projeto, Ja-
queline Teixeira, afirma que o 
principal objetivo da viagem é 
apenas participar. 

“Nós sempre lembramos 
que o objetivo não é ga-

nhar, mas sim participar. É 
uma grande oportunidade 
que essas crianças têm de 
conhecer outras cidades”, 
pontua.  

A ONG já realizou oito via-
gens desde a fundação, e se-
gundo Jaqueline só não foram 
a mais lugares em razão do 
alto custo. A ida a Rondonó-
polis está sendo realizada 
com o apoio do Criança Es-
perança, dado em 2020, mas 
utilizado agora em razão da 
pandemia. 

“Nós já chegamos a levar 
crianças para a praia, é muito 
boa a sensação de ver elas 
conhecendo o mar, é gratifi-
cante”, conta o fundador da 
ONG, Cristiano Teixeira.

O Diego Teixeira, 34 anos, 
foi um dos primeiros a par-
ticipar do projeto. Filho da 
Jaqueline e do Cristiano, ele 
viu toda a evolução do projeto, 
participou quando criança e 
hoje, formado em Educação 
Física, atua como coordenador 
das atividades esportivas.

“É muito gratificante fazer 
trabalhar no projeto hoje. Plan-
tamos a semente lá atrás e hoje 
vemos os frutos”, pontua.

Na parede de uma das 
salas da organização, estão 
expostos troféus conquis-
tados com muita determi-
nação e trabalho, desde 98, e 
hoje os assistidos pelo projeto 
buscam mais um, para deixar 
de recordação. 

Entre os 60 atletas que 
pegam estrada hoje está 
o filho de 8 anos do Paulo 
Sérgio, 25 anos, que também 
participou do projeto, quando 
tinha 5 anos de idade. 

“Na minha época não 
tinha isso, e estou muito 
animado. Eu e minha esposa 
confiamos no projeto, tanto 
que vamos deixar nosso filho 
ir”, conta o pai. 

Para poder participar, 
todos os atletas precisam 
estar com toda a documen-
tação e a vacinação em dia. 
A competição foi autorizada 
pela Secretaria de Estado 
de Saúde de Mato Grosso e 
será realizada com todas as 
medidas de biossegurança.

O prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad, anunciou 
ontem (2) o fim da proibição do 
corte de água na Capital para 
pessoas que não se enquadram 
na Tarifa Social. A decisão 
foi tomada após pedidos da 
Águas Guariroba, por conta do 
aumento da inadimplência, que 
saltou de 8 mil usuários para 48 
mil com contas atrasadas.

O comunicado foi feito du-
rante reunião com vereadores 
na Câmara Municipal e o de-
creto foi publicado em edição 
extra no Diário Oficial. Se-
gundo o texto, está proibido 
o corte no serviço de água 
apenas aos usuários que se 
enquadram na Tarifa Social, 
enquanto perdurar a situação 
da pandemia. As contas dessas 

pessoas também poderão ser 
parceladas em até 36 vezes, 
sem cobrança de multa, juros 
e correção monetária. Aqueles 
que estão em débito e não se 
incluem na Tarifa Social terão 
facilidade para o pagamento. 
Após as solicitações da Águas 
Guariroba, a Agereg (Agência 
de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de  
Campo Grande) recomendou 
a oportunidade de pagar em 
até 48 vezes.

 “As empresas poderão 
pagar em 48 vezes sem juros 
e multa ou à vista com 30% de 
desconto. Os demais em até 
36 vezes com desconto de 10 a 
15% dependendo da situação”, 
explicou o diretor-executivo, 
Otávio Figueiró. (MO)

feitura deve se reunir com 
a Sejusp (Secretaria de Es-
tado de Justiça e Segurança 
Pública), já que o governo do 
Estado deve disponibilizar 
um quantitativo de traba-
lhadores da segurança que 
atuarão no dia das manifes-
tações. Com esse apoio, Mar-
quinhos Trad acredita que 
um total de 600 homens das 
forças de segurança sejam 
empenhados, incluindo a 
municipal e a estadual.  

Aqueles que cometerem 
qualquer tipo de infração, 
incluindo de trânsito, 
devem responder por isso. 
“Eventuais transgressões 
aplicaremos a lei, eventuais 
direções com veículos de 
maneira negligente, impru-
dente, a multa é eletrônica, 
não há como desligar os ra-
dares para que os manifes-
tantes exerçam seu direto. 
É um dever zelar pela nossa 
cidade”, alertou Trad. 

O prefeito fez um apelo 
à imprensa e disse que os 
ânimos estão exaltados. “Es-
tamos apreendendo mate-

riais em feiras noturnas dos 
bairros, de fora fulano, fora 
ciclano, impeachment já, ca-
deia de volta e essas coisas. 
Peço que divulguem a paz e 
não proliferem a raiva e o ódio. 
Existem pessoas que estarão 
nas ruas que vão ser o futuro 
da nossa cidade e do nosso 
país. Não podemos amanhecer 

no outro dia com notícias, por 
exemplo de que uma bala per-
dida, ou um tiroteio, algazarra 
ceifou a vida de alguém que 
estava ali apenas para deixar 
eu protesto, a sua indignação, 
o seu pedido ou o seu aplauso. 
A carreata e a passeata são um 
direito, mas é um dever pro-
mover a ordem e a paz social.”

Com a proximidade do fe-
riado de independência do 
Brasil, a CTRGC (Conces-
sionária do Terminal Rodo-
viário de Campo Grande) 
estima que mais de 22,4 mil 
pessoas devem embarcar e 
desembarcar pelo terminal 
de Campo Grande entre os 
dias 3 e 8 de setembro. Entre 
os destinos mais procurados 
estão: Corumbá, Ponta Porã, 
Bonito, São Paulo, Brasília e 
Florianópolis.

Diante da pandemia da 
COVID-19, a retomada de pas-

sageiros acontece de forma 
gradual. O terminal rodo-
viário da Capital chegou a 
apresentar uma redução de 
20% na movimentação de pas-
sageiros em comparação com 
o período antes da pandemia. 

Em contrapartida, os ae-
roportos da rede Infraero 
estimam que a procura seja 
130% maior em relação ao 
movimento do mesmo pe-
ríodo do ano passado. Para 
este ano, são esperados 688 
mil passageiros, ao passo 
que em 2020 o número re-

gistrado foi de 298 mil entre 
embarque e desembarque. 
Estão previstos também 5,4 
mil pousos e decolagens para 
o feriado, número 120% supe-
rior em relação aos 2,6 mil 
voos realizados em 2020. 

A rede Infraero informa 
que os dias de maior movi-
mento deverão ser sexta (3), 
com mais de 146 mil passa-
geiros, e quarta-feira (8), 
com 138 mil passageiros. 
Apesar da redução das ati-
vidades por conta da pan-
demia da COVID-19, os nú-

meros para 2021 superam as 
estimativas de movimento 
nos aeroportos em relação 
a 2020. 

Tanto o aeroporto de 
Campo Grande como o ter-
minal rodoviário estão pre-
parados para oferecer segu-
rança aos passageiros com 
reforço na higienização dos 
terminais, a instalação de 
dispensers de álcool gel 70% e 
orientações visuais e sonoras 
sobre a importância das me-
didas de distanciamento so-
cial em locais públicos.

Expectativa é de que viagens ganhem força com o feriado prolongado

Prefeitura apostou na 
ampliação de agentes 
de segurança a fim de 
garantir o controle

Adequação de horários 
entre pais e aulas 
estariam prejudicando 
rotina das famílias Valentin Manieri
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A Operação Independência, executada pela 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE), terá início 
nesta sexta-feira (3) e irá até terça-feira (7), em 
todas as rodovias federais de Mato Grosso do Sul. 
A previsão é de que a fiscalização aconteça nos 
locais e horários em que os índices de acidentes de 
trânsito e infrações têm mais incidência. 

O governo federal divulgou que em 2020 a 
operação registrou 21 acidentes entre 4 e 7 de 
setembro. No período de 4 dias, 24 pessoas ficaram 
feridas e 1 veio a óbito no local do acidente. O 
objetivo da operação é garantir aos motoristas 
mais segurança, conforto e tranquilidade no 
trânsito durante o feriado que se aproxima.  
(Colaborou: Andrea Cruz)

Operação Independência 2021 

Pais desaprovam horário de saída 
de alunos no ensino presencial



    Campo Grande-MS | Sexta-feira, 3 de setembro de 2021 A7
ECONOMIA

Ferrovias

Energia

Serviços
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Alguns estabelecimentos já perceberam alta 
de 30% nas vendas de símbolos nacionais

Governo de MS comemora MP que dá 
início a licitação de 76 km da Ferroeste

Concen quer mais redução nos impostos

Associação teme fechamento de 
cartórios em MS com redução 
dos preços de documentos

Lojas ampliam 
vendas de emblemas 
do Brasil para atos 
do 7 de setembro

Produtos “símbolo do 
Brasil” como bandeiras 
e camisetas são mais 

vendidos nas lojas

Valentin Manieri

Arquivo
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Felipe Ribeiro

As manifestações pró-
-governo, programadas para 
o próximo dia 7 de setembro, 
estão movimentando as lojas 
que comercializam acessórios 
com emblemas do Brasil. Tra-
balhadores do varejo estimam 
que o evento nacional aumente 
em até 30% as vendas de artigos 
brasileiros.

Ontem na Capital, uma loja 
de esportes já tinha vendido 15 
bandeiras do Brasil em meio pe-
ríodo de atendimento do local. O 
gerente do estabelecimento diz 
que certos produtos nem estão 
mais disponíveis no estoque. 

“O dia 7 de setembro está 
sendo bem divulgado na in-
ternet. Nesta semana, podemos 
dizer que já houve um aumento 
de 30% somente nas vendas de 

acessórios do Brasil. Quanto 
aos outros produtos, o ritmo 
continua o mesmo. A bandeira 
pequena de carro não tem mais, 
por exemplo. A bandeira comum 
ainda tem bastante. O preço dela 
é de R$ 149,9”, informou o gestor 
da loja.

Um vendedor da mesma 
marca também confirmou o 
bom movimento de clientes e 
disse que todos os dias há pro-
cura pelos artefatos nacionais. 
“Tem procura de todo o tipo de 
público. Agora a pouco, acabou 
de sair uma mulher com cinco 
bandeiras do Brasil, e ela ainda 
comprou mais duas camisetas 
com o símbolo. Está vendendo 
muito. Tudo o que é acessório 
do Brasil está saindo por causa 
do feriado nacional”, explicou.

O aumento da busca pelos 
objetos não se dá apenas em 

lojas esportivas. O consumidor 
também tem ido atrás de lugares 
que trabalham com vestimentas 
militares. Um dos comércios da 
cidade revelou que muitos estão 
adquirindo até mesmo roupas 
camufladas. A gerente de uma 
unidade em Campo Grande co-
mentou que vendeu bastante 
bandeira do Brasil para fazen-
deiros.

Em outro local, a atendente 
relatou que nos últimos dias ca-
misetas infantis com estampas 
militares também tiveram alta 
nas vendas para civis. “O que a 
gente mais vendeu foram cami-
setas infantis por conta do 7 de 
setembro. Nós também tivemos 
muita procura de bandeira para 
colocar em carro, mas a gente 
não comercializa, pois só traba-
lhamos com uniforme do Exér-
cito”, explicou a funcionária 

Gabriela Nascimento.
Nessas casas em que é pos-

sível adquirir ou encomendar a 
confecção de roupas militares, 
é vedada a comercialização de 
uniformes e trajes oficiais ao pú-
blico em geral. Para comprar as 
vestimentas e alguns artefatos, 
é necessária a apresentação da 
funcional da autoridade pública.

Manifestação no feriado
Diversos simpatizantes às 

ideias do presidente Jair Bolso-
naro estão organizando atos em 
todo o país em prol da gestão 
do chefe do Executivo. As ma-
nifestações de apoio estão pro-
gramadas para ocorrerem no 
feriado de independência do 
Brasil e chamam a atenção pelo 
grande uso de símbolos nacio-
nais, como a bandeira do país e 
camisetas amarelas.

Rosana Siqueira 

O escoamento da pro-
dução regional deve ser im-
pulsionado com a construção 
de novas linhas férreas a 
partir do instrumento de au-
torizações ferroviárias, pre-
visto na Medida Provisória nº 
1.065/2021. Os primeiros re-
querimentos de interessados 
em usar o mecanismo para 
fazer e operar ferrovias, de 
maneira mais célere e simpli-
ficada, foram apresentados 
ontem (2) ao governo federal, 
durante o lançamento do 
programa Pro Trilhos, no 
Palácio do Planalto. O gover-
nador de Mato Grosso do Sul, 
Reinaldo Azabuja, participou 
do lançamento.

As dez solicitações rece-
bidas totalizam 3,3 mil qui-
lômetros de novos trilhos, 
em nove estados, e R$ 53,5 
bilhões em investimentos pri-
vados. Dois deles beneficiam 
a Região Centro-Oeste, com 
633 quilômetros de novos seg-
mentos e R$ 9,2 bilhões de 
investimentos, no total. “Este 
é o maior passo da nossa 
história ferroviária, um passo 
gigante para desenvolvimento 
desse modo de transporte no 
Brasil”, destacou o ministro 

A Anoreg-MS (Associação 
dos Notários e Registradores 
do Estado do Mato Grosso do 
Sul) se reuniu nesta semana 
com representantes do setor 
imobiliário a fim de discutir 
as propostas de mudanças nos 
valores praticados pelos car-
tórios sobre documentos como 
escrituras públicas e registros 
imobiliários.

A entidade afirma que a re-
dução de 30% nos preços usados 
pelos cartórios para estabelecer 
os custos com os processos 
nesses estabelecimentos é uma 
medida que prejudica o funcio-
namento dos locais e pode até 
culminar no encerramento das 
atividades de alguns cartórios 
de cidades pequenas, como as 
do interior do Estado.

Segundo a associação, a al-
teração torna inviável a susten-
tabilidade financeira das uni-
dades, diminuindo a qualidade 
na prestação de serviços. Em-
bora a ideia de redução seja re-
futada pela entidade, a Anoreg 
reconhece a necessidade de 
reajuste em alguns pontos da 
tabela, como no valor das escri-
turas com valor declarado.

“Entendemos que a tabela 
atual precisa de adequações e 
que essas melhorias podem ser 
construídas com a participação 
de todos, de forma aberta, plural 

e democrática, visando também 
manter a sustentabilidade de 
um sistema reconhecido pelo es-
tudo Doing Business, do Banco 
Mundial, como um dos melhores 
do país”, disse José Baltazar, 
presidente da Anoreg.

Divergência
O encontro levantou pontos 

polêmicos que, segundo os re-
presentantes do setor imobi-
liário, incluem cobranças in-
justas, como o repasse de uma 
porcentagem do valor dos ser-
viços cartorários a órgãos que 
não condizem com a prática das 
atividades dos cartórios.

Em Mato Grosso do Sul, 35% 
do valor dos procedimentos é 
referente a taxas que são re-
passadas a órgãos públicos. São 
15% para o TJ/MS, 10% para o 
Ministério Público, 6% para a 
Defensoria Pública e 4% para a 
Procuradoria-Geral do Estado.

“São órgãos que estão uti-
lizando os cartórios para au-
mentar as suas receitas, enca-
recendo o serviço e fazendo com 
que o contribuinte pague mais 
caro pelos atos cartorários, di-
minuindo a competitividade do 
Estado”, explicou João Araújo 
Filho, presidente do Sindimó-
veis-MS (Sindicato dos Corre-
tores de Imóveis de Mato Grosso 
do Sul). (FR com assessoria) 

Ferroeste será 
construída ligando os 
estados do PR e de MS 
para escoar a produção

Proposta estipula 
preços menores de 
escrituras imobiliárias 
e de outros registros

Além de estender a redução 
da alíquota do ICMS incidente 
sobre o acréscimo da ban-
deira tarifária vigente (neste 
mês “escassez hídrica”), o 
(Conselho dos Consumidores 
de Energia da Área de Con-
cessão da Energisa-MS) pediu 
ontem que a redução de alí-
quota aumente de 2 para 4 
pontos percentuais.

“Solicitamos uma análise 
do impacto na arrecadação 

para eventual redução de 
alíquota, entendendo que o 
consumidor passa por um 
momento de grande dificul-
dade em razão dos efeitos 
da escassez hídrica, efeitos 
em cascata do aumento do 
custo da energia elétrica e 
também a vulnerabilidade so-
cial imposta pela pandemia”, 
diz a presidente da entidade, 
Rosimeire Costa.

A bandeira “escassez hí-

drica”, que acrescenta R$ 
14,20 a cada 100 kWh con-
sumidos, entrou em vigor 
ontem para fazer frente ao 
intenso acionamento de ter-
melétricas, cujo custo de ge-
ração é bem maior. Até então, 
a bandeira tarifária era a 
vermelha patamar II, para 
a qual o governo estadual 
havia promovido a redução 
de alíquota do ICMS,

Os cerca de 1 milhão de 

consumidores sul-mato-gros-
senses que utilizam a energia 
elétrica na área de concessão 
da Energisa-MS já estão pa-
gando até 6,25% mais caro 
pelo kWh.

A faixa de consumo mais 
afetada será acima de 50 kWh 
até 100 kWh mensal, cujo 
valor do kWh passará de R$ 
0,96 para R$ 1,02 já conside-
rando o ICMS reduzido, base 
Cosip de Campo Grande.

o transporte de cargas a um 
custo menor.

Sinergia 
A VLI Logística apresentou 

proposta para injetar R$ 6,4 
bilhões em trecho a ser criado 
entre Lucas do Rio Verde e 
Água Boa, em Mato Grosso, 
com extensão de 557 quilô-
metros. A ideia é ofertar uma 
nova opção logística para o 
escoamento de cargas, princi-
palmente de grãos, pelo Arco 
Norte do país. O traçado tem 
sinergia operacional junto à 
Ferrovia Norte-Sul.

Já a Ferroeste tem inte-
resse em operar 76 quilôme-
tros de novos trilhos entre 
Maracaju e Dourados, no Es-
tado do Mato Grosso do Sul. 
Com investimento de R$ 2,85 
bilhões, o empreendimento, 
às margens da BR-267, seria 
a ligação do trecho ferrovi-
ário planejado pela conces-
sionária e a região produtora 
sul-mato-grossense.

Agora, os requerimentos 
começam a ser avaliados pelo 
MInfra, responsável por emitir 
as autorizações, caso os em-
preendimentos cumpram 
todos os requisitos exigidos 
pelo governo federal, nos 
termos da MP.

da Infraestrutura, Tarcísio 
Gomes de Freitas.

Na oportunidade, Reinaldo 
comemorou a MP que autoriza 
empresas privadas a inves-
tirem em ferrovias e pediu cele-
ridade para sua aprovação no 
Congresso Nacional. “É uma 
MP em que todo mundo ganha, 
tive uma reunião com os go-
vernadores, temos um grande 
apoio, pedimos ao presidente 
Rodrigo Pacheco [do Senado]
que tramitasse rapidamente a 
MP para a gente validar isso 
e ter o destravamento desse 

investimento ferroviário. O 
presidente acredita que te-
remos condições de mostrar 
a importância da aprovação. 
Acredito que é um avanço ao 
Brasil fazer o arrendamento 
de trechos ferroviários. Para 
Mato Grosso do Sul acredito 
ser muito benéfica”, afirmou.

Reinaldo foi o único gover-
nador a fazer parte da mesa 
de autoridades, ao lado do 
ministro da Fazenda, Paulo 
Guedes e do presidente Jair 
Bolsonaro. Para Reinaldo 
Azambuja, a MP vai permitir 
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McDonald’s
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Falta de bois e suspeita de caso de vaca louca em MG motivaram suspensão

Frigoríficos paralisam abates e 
preços devem recuar no Estado

Com cinco restaurantes na Capital, 
rede divulga produtos mais vendidos 

Pix poderá ser usado para saque ou 
recebimento de troco em novembro

Marfrig oferece vaga para planta industrial de Bataguassu

Arquivo OEMS

Arquivo OEMS

Rosana Siqueira

As indústrias frigoríficas 
de bovinos de Mato Grosso do 
Sul devem parar os abates de 
gado até quarta-feira. Com isso 
o valor da arroba que estava 
ontem cotada a R$ 305,50 à 
vista em Campo Grande deverá 
ter queda incluindo o custo da 
carne. Somente neste ano a va-
lorização do boi supera os 40%.  

Entre os motivos estão a 
redução da oferta de bovinos 
prontos neste período, diante da 
estiagem, e a suspeita de caso 
de vaca louca em Minas Gerais, 
que já está promovendo recuo de 
várias unidades frigoríficas na 
compra de bois inclusive no inte-
rior de São Paulo. De acordo com 
o presidente do Sicadems (Sin-
dicato das Indústrias de Frios, 
Carnes e Derivados de Mato 
Grosso do Sul), Regis Coma-
rella, a suspensão foi decidida 
entre as próprias indústrias.  
“Estamos no aguardo para ver 
qual vai ser a posição oficial do 
Ministério da Agricultura, pro-
vavelmente vai haver suspensão 
até que haja comprovação e 
saia uma contraprova. Então os 
frigoríficos decidiram suspender 
os abates”, explica.

O caso suspeito foi identifi-
cado em uma indústria de Belo 
Horizonte (MG), que tem ha-
bilitação para exportar.  Se a 
contraprova der positivo, o setor 
pode sofrer sanções sanitárias, 
com suspensões de importações 
de carne bovina. Segundo ma-
téria do portal de notícias UOL, 
o frigorífico nega a ocorrência.

A informação está correndo 
o mercado e vários produtores 
estão preocupados com escalas 
de abates de bois sendo sus-
pensas, inclusive para os pró-
ximos dias, num momento de 
queda acentuada dos preços.

O caso teria surgido em 
junho envolvendo uma vaca 
velha no Plena Alimentos, fri-
gorífico de Belo Horizonte com 
habilitação de exportações, 
que negou categoricamente a 
notícia. A Gerência de Marke-
ting confirma que o “boato” 
chegou até eles também.

“A gente ainda não teve um 

Presente em Campo Grande 
desde 1997, o McDonald’s, pela 
primeira vez, divulgou quais 
são os produtos mais vendidos 
aos campo-grandenses. 

Big Mac, casquinha de bau-
nilha e cheeseburger foram os 
itens do cardápio mais ven-
didos em 2021, segundo a rede, 

que tem cinco restaurantes na 
Capital. Para quem deseja vi-
sitar a cozinha do McDonald’s 
sem sair de casa, a rede lançou 
o Portas Abertas Online. 

É possível conhecer os 
procedimentos de qualidade, 
segurança, limpeza e susten-
tabilidade da companhia.

A partir de 29 de novembro, 
os clientes poderão usar o 
Pix, sistema de pagamento 
instantâneo desenvolvido 
pelo Banco Central (BC), 
para sacar dinheiro e receber 
troco em espécie em estabele-
cimentos comerciais e outros 
lugares de circulação pública. 
A data foi anunciada ontem 
(2) pelo órgão.

No Pix Saque, o cliente po-
derá fazer saques em qualquer 
ponto que ofertar o serviço, 
como comércios e caixas ele-
trônicos, tanto em terminais 
compartilhados como da pró-
pria instituição financeira. 
Nessa modalidade, o corren-
tista apontará a câmera do 
celular para um código QR 
(versão avançada do código 
de barras), fará um Pix para o 
estabelecimento ou para a ins-
tituição financeira e retirará o 
dinheiro na boca do caixa.

O Pix Troco permite o 
saque durante o pagamento 
de uma compra. O cliente fará 
um Pix equivalente à soma da 

compra e do saque e receberá 
a diferença como troco em 
espécie. O extrato do cliente 
especificará a parcela desti-
nada à compra e a quantia 
sacada como troco.

Nas duas modalidades, as 
transações serão limitadas a 
R$ 500 durante o dia e a R$ 
100 entre as 20h e as 6h. No 
entanto, os ofertantes desses 
produtos poderão definir li-
mites mais baixos, baseados 
no perfil do cliente, na locali-
zação, no horário da operação 
e nos critérios de segurança. 
Segundo o BC, a oferta dos dois 
novos serviços será opcional.

Não haverá cobrança para 
pessoas naturais (pessoas 
físicas e microempreende-
dores individuais) para até 
oito transações mensais. O 
comércio que oferecer as duas 
opções receberá, da insti-
tuição financeira do usuário 
sacador, de R$ 0,25 a R$ 0,95 
por transação, dependendo da 
negociação com os bancos e 
as demais instituições.

A Marfrig, líder global em 
produção de hambúrgueres e 
uma das maiores empresas 
de carne bovina do mundo, 
anuncia uma vaga de emprego 
na unidade de Bataguassu, em 
Mato Grosso do Sul. A opor-
tunidade é para a função de 
serrador e treinador (abate) e 
o candidato selecionado terá 
como benefícios refeitório no 

local, vale-alimentação e se-
guro de vida.

As inscrições estarão 
abertas a partir de hoje (3) e 
terminam no próximo dia 10. 
Os interessados devem deixar 
o currículo na unidade, das 
8h às 14h, no seguinte ende-
reço: Rodovia BR-267, km 35, 
sem número – Bataguassu. A 
candidatura também pode ser 

realizada no site da Marfrig, 
na seção Trabalhe Conosco: 
https://trabalheconosco.
vagas.com.br/marfrig/. A Mar-
frig é uma das companhias 
líderes em carne bovina e 
maior produtora de hambúr-
guer no mundo, com receita 
líquida de R$ 72,9 bilhões 
nos últimos 12 meses (2T21) 
e capacidade diária de abate 

de mais de 31.800 bovinos em 
suas unidades da América do 
Sul e América do Norte, bem 
como capacidade de produção 
de 222.000 toneladas de ham-
búrgueres por ano. Emprega 
mais de 30.000 colaboradores, 
distribuídos em 32 unidades 
produtivas, processa e comer-
cializa carne in natura, pro-
dutos processados e outros.

retorno do Mapa. Não houve o 
o pronunciamento da Agricul-
tura se vai ter suspensão ou 
não, mas provavelmente se eles 
tem acordo sanitária entre os 
países isso pode ocorrer, já que 
quando há uma suspeita o país 
tem de comunicar e suspender 
as exportações. Então, acredi-
tamos, estamos esperando o 
pronunciamento do ministério”, 
destacou o presidente do Sica-
dems. O sindicalista destaca 
que, caso haja a suspensão, o 
mercado deverá parar os abates 
por um período e depois voltar 
ao mercado interno. “Com isso 
o pessoal vai virar a chave 
pro mercado interno, né? Con-
sequentemente deve cair um 
pouco o preço, deve baixar um 
pouco a arroba eu acredito. 

Acredito que ainda é cedo para 
falar que vai acontecer isso, aí 
é questão de sete a dez dias até 
que se resolva”, finalizou.

Histórico
Autoridades brasileiras 

identificaram um caso de “vaca 
louca” atípica em um animal 
com mais de dez anos em Minas 
Gerais, afirmou o sócio-diretor 
da Scot Consultoria, Alcides 
Torres. Ele relatou que a sus-
peita foi informada aos frigorí-
ficos que atuam na região pelo 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF). Como de praxe, o Minis-
tério da Agricultura já coletou 
amostras do animal, que foram 
enviadas a um laboratório da 
Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE) no Canadá para 

análises mais detalhadas, se-
gundo Torres.

A doença é considerada atí-
pica quando é originada dentro 
do próprio organismo do bovino, 
normalmente em animais com 
idade mais avançada. 

O objetivo da análise labora-
torial é confirmar essa classifi-
cação e descartar a influência de 
fatores externos no caso, o que 
poderia influenciar na comercia-
lização para o mercado externo.

O especialista comentou, 
ainda, que os grandes frigo-
ríficos decidiram suspender 
as exportações até que a 
situação seja esclarecida. 
“Isso é bom porque mostra o 
comprometimento da cadeia 
brasileira com a segurança 
alimentar”, acrescentou.

Questionado sobre os 
relatos do caso atípico, o 
Ministério da Agricultura 
disse que o Brasil 
adota procedimentos de 
vigilância, investigação e 
notificações recomendadas 
pela Organização Mundial 
de Saúde Animal.

“Casos em investigação 
são corriqueiros dentro 
dos procedimentos de 
vigilância estabelecidos e 

medidas preventivas são 
adotadas imediatamente 
para garantir o controle 
sanitário. Uma vez 
concluído o processo em 
investigação, os resultados 
serão informados”, 
informou o ministério em 
nota, sem dar mais detalhes.
Segundo informações, no 
primeiro teste deu positivo, 
negativou a contraprova e 
agora estão aguardando os 

resultados de um terceiro 
exame. O Ministério de 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
ainda não respondeu a 
questionamento.

O alerta é quanto ao 
risco do caso tomar uma 
proporção que atinja a 
decisão de compra dos 
importadores, mesmo 
enquanto não haja um 
posicionamento oficial.

Falta de bovinos 
prontos para o abate 
também influencia 
na decisão do setor

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,183 R$ 5,184               0,0193
Turismo R$ 5,203 R$ 5,373      -0,0744
Euro R$ 6,151 R$ 6,152                0,2608
Libra Esterlina R$ 7,138 R$ 7,14     0,0561

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 300,92
IBOVESPA (SP): 116.677,08 −2.718,52(2,28%)

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 

01/09         0,1159
02/09              0,1590
03/09              0,1590
04/09              0,1590
05/09              0,1590
06/09              0,1590
07/09             0,1590
08/09              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
01/09            0,5000
02/09            0,5000
03/09            0,5000
04/09            0,5000
05/09            0,5000
06/09            0,5000
07/09            0,5000
08/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 25° 41º

São Paulo                  14º           29º

Brasília 17º 29º

Rio de Janeiro 17º  33º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    23°   37°
Dourados      19°    36°
Corumbá                  25°              39°
Maracaju                 19°             37°
Ponta Porã                18°              34°
Três Lagoas               21°   35°
Mundo Novo              20°    37°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

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

Umidade relativa do ar
mín.: 13% máx.: 37%

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

VALOR DO PRÊMIO (R$)FAIXA DE PREMIAÇÃO

Mega Sena
(SORTEIO REALIZADO 02/09/2021)

SENA          0    0,00
QUINA                     18                         154.808,90
QUADRA                    2.630                                       1.513,61

NÚMERO DE GANHADORES

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 34.000.000,00

2 1  3 8  4 8  4 9  5 3  5 9
(CONCURSO Nº 2405)

 Valor do prêmio (R$)

(CONCURSO nº5647)

Faixa de premiaçãO

Quina

QUINA                      0                               0,00
QUADRA       101                      4.284,37
TERNO                 5.250                         123,94
DUQUE               115.72                            3,09

Número de ganhadores

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.600.000,00

(SORTEIO REALIZADO  02/09/2021)

0 6  1 8  3 4  3 5  5 7

(N°5648)Quina

05  13  31  41  45

1° Sorteio

2° Sorteio
05 25 28 29 36 44

04 05 20 46 48 49

(N°2269)Dupla Sena

 Rateio 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS

(N°502)

Mês da Sorte: Dezembro

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

Dia de Sorte

04  31  32  58  59  61  80

(N°1684)Timemania

BANGU/RJTime do 

Mapa investiga caso e evita alarde
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Vôlei sentado

Futebol de 5

Seleção masculina cai contra os russos e vai disputar a medalha de bronze

Brasileiros reencontrarão argentinos em final 

De 

Jefinho comemora 
gol na semifinal com 
o Marrocos  no Aomi 
Urban Sports Park

Jogador do Brasil faz 
arremesso em partida 
contra a Turquia, nas 
quartas de final de 
Tóquio 2020

Ale Cabral/CPB
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De De UOL/Folhapress

A Seleção Brasileira Mascu-
lina de Goalball está na final da 
modalidade nas Paralimpíadas 
de Tóquio. O Brasil venceu a 
Lituânia, atual campeã para-
límpica, por 9 a 5 na semifinal, 
ontem (2), e agora disputa a 
medalha de ouro na capital 
japonesa. Garantiu presença 
no pódio pela terceira vez 
consecutiva e vai em busca do 
inédito título.

O adversário na grande de-
cisão será a China, que venceu 
os Estados Unidos na outra 
semifinal. O duelo que vale o 
ouro está marcado para as 
6h30 (de MS), desta sexta-feira 
(3). Na campanha em Tóquio, 
o Brasil estreou com vitória 
justamente sobre a Lituânia 
(11 a 2) na fase de grupos. 
Depois, foi derrotado pelos 
Estados Unidos (8 a 6), mas 
bateu Argélia (10 a 4) e Japão 
(8 a 3). Já nas quartas de final, 
a equipe do país venceu a Tur-
quia (9 a 4).

Na partida de quinta-feira, 
Parazinho brilhou com cinco 
gols marcados, quatro foram 
de pênalti. Antes disso, a Li-
tuânia abriu o placar logo no 
início do primeiro tempo, com 
Genrik Pavliukianec, mas Le-
omon empatou para o Brasil. 
A virada veio na sequência. 
Parazinho fez o segundo gol 
brasileiro, porém logo Pa-
vliukianec fez o segundo dele 
e deixou tudo igual.

O Brasil desperdiçou um 
primeiro pênalti, mas fez o 

terceiro na sequência, dessa 
vez em pênalti convertido 
por Parazinho. No fim do pri-
meiro tempo, a equipe vencia 
por 3 a 2.

Parazinho, de novo de pê-
nalti, fez mais um gol bra-
sileiro no início do segundo 
tempo. Romário ampliou ainda 
mais a vantagem na sequên-
-cia. A Lituânia seguiu come-
tendo pênaltis, e Parazinho 
não perdoou: 6 a 2. Pouco 
depois, Leomon fez o sétimo 
gol brasileiro.

Marius Zibolis descontou 
para a Lituânia, mas nem deu 
tempo de comemorar: Para-
zinho marcou mais um gol 
para a seleção brasileira. Em 
mais um pênalti, de novo com 
Parazinho, o Brasil chegou ao 
nono gol. Justas Pazarauskas 
e Arturas Jonikaitis ainda fi-
zeram mais dois gols para a 
Lituânia, mas não foi o sufi-
ciente para virar.

A Seleção Brasileira Mas-
culina de Goalball agora tem 
garantida sua terceira me-
dalha paralímpica – a equipe 
foi prata em Londres 2012 e 
bronze na Rio 2016. 

Brasileiras perdem semifinal nos pênaltis
A Seleção Brasileira Femi-

nina de Goalball foi derrotada 
ontem (2) para os Estados 
Unidos por 3 a 2, nos pênaltis, 
nas semifinais da Paralim-
píada de Tóquio. A prorro-
gação terminou empatada por 
2 a 2 no Centro de Convenções 
Messe, na cidade de Chiba. 
Com este revés, as brasileiras 

A AGENDA BRASILEIRA
Sexta-feira

Sábado

5h30
Vôlei sentado: Brasil x EUA -  
Feminino - Semifi nal

6h30
Goalball: Brasil x  China – Mascu-
lino - Final 
Atletismo: 400m rasos T62 – 
Masculino - Final 

6h50
Atletismo: 200m rasos T12 – 
Feminino - Semifi nal

7h12
Atletismo: 200m rasos T37 – 
Masculino - Semifi nal

7h27
Atletismo: 100m rasos T36 – 
Masculino - Semifi nal

20h30
Atletismo: Lançamento de dardo 
F54 – Feminino - Final 
Paracanoagem: KL1 200m – 
Feminino – Semifi nal

20h58
Paracanoagem: VL2 200m – Mas-

culino - Semifi nal
Parataekwondo: acima de 58kg – 
Feminino - Oitavas de Final

21h12
Paracanoagem: KL3 200m – 
Feminino - Semifi nal
Atletismo: 200m rasos T35 – 
Masculino - Final 
Paracanoagem: VL3 200m – Mas-
culino - Semifi nal

22h02
Atletismo: 100m rasos T63 – 
Feminino – Semifi nal

22h20
Paracanoagem: VL2 200m – Mas-
culino - Final 

22h54
Atletismo: 200m rasos T47 – 
Feminino - Semifi nal

23h30
Tiro Esportivo: Carabina deitado 
50m SH2 – Misto - Classifi catórias

1h
Vôlei sentado – Brasil x Bósnia 
Herzegovina – Masculino -  3º 
lugar

4h30
Futebol de 5 – Brasil x Argentina 
- Final

6h
Atletismo: Salto em distância T20 
– Masculino - Final 
Atletismo: Arremesso de peso F33 
– Masculino - Final 

6h44
Atletismo: Arremesso de peso F63 
– Masculino - Final 

Fonte: GE e Reportagem

gol
gol

aa

disputariam  medalha de 
bronze com o anfitrião Japão. 
O duelo será realizado à 0h15 
desta sexta-feira.

Caso o Brasil vença, con-
quistará medalha inédita no 
goalball feminino. Nesta atual 
edição dos Jogos, as brasi-
leiras repetem, até o momento, 
a campanha da Rio 2016. Há 
cinco anos,a equipe disputou 

o bronze com os Estados 
Unidos, e perdeu por 3 a 2, e, 
consequentemente, ficou em 
quarto lugar.

Além disso, as seleções 
brasileira e estadunidense já 
haviam se enfrentado em Tó-
quio 2020. Na primeira fase, 
as brasileiras perderam por 6 
a 4 na estreia da competição. 
(Com Agência Brasil)

Brasil volta a vencer atual campeão e 
disputa o ouro no goalball masculino

Pedro Peduzzi
Ag. Brasil

Atual tetracampeão, o Brasil 
se garantiu na final do fu-
tebol de 5 nos Jogos de Tóquio 
(Japão), após vitória sobre 
Marrocos na manhã de ontem 
(2). A partida foi decidida com 
um gol contra, marcado pelo 
jogador marroquino Berka, 
após jogada de Jefinho. Com 
o triunfo de 1 a 0 na semifinal, 
a seleção disputará a quinta 
medalha de ouro seguida na 
competição contra a Argentina, 
que venceu a China por 2 a 0 
na outra semi. A final sul-ame-
ricana será nesse sábado (4), 
às 4h30 (de MS). Já Marrocos 
vai duelar pelo bronze a China 
hoje (3), às 22h30.

As equipes vão repetir a 
decisão da estreia do futebol 
de 5 nos Jogos, em Atenas. Em 
2004, o Brasil levou a melhor 
por 3 a 2 nos pênaltis, após 
empate sem gols no tempo 
regulamentar. A seleção brasi-
leira chega para essa decisão 
com uma campanha impecável: 
quatro vitórias, 12 gols mar-
cados e nenhum sofrido na fase 
de grupos.

Invicto e único vencedor das 
quatro edições de Jogos Pa-
ralímpicos disputadas desde 
que a modalidade foi inserida 
no programa do torneio, em 
Atenas 2004, o Brasil acu-
mula marcas históricas. Com 

o triunfo sobre Marrocos, a 
equipe dirigida por Fábio Vas-
concelos acumula um total de 
53 gols marcados. Até agora 
são 26 jogos, com um total de 
20 vitórias, 6 empates e apenas 
4 gols sofridos.                                                                                                   

Não foram poucas as dificul-
dades encontradas pela equipe 
brasileira no duelo da manhã 
de ontem, sob intensa chuva. 
Bem posicionado defensiva-
mente, Marrocos dificultou bas-
tante o trabalho dos atacantes 

brasileiros, chegando a colocar 
quatro zagueiros em campo. Já 
a seleção, com sua fome de gol, 
arriscou, em alguns momentos, 
uma formação sem defensores, 
com o time composto apenas 
por meias e atacantes.

O gol brasileiro foi marcado 
aos 12 minutos do segundo 
tempo, com a ajuda de um 
jogador marroquino. Após jo-
gada de Jefinho, a bola tocou 
no contrapé do jogador Berka, 
do Marrocos e, para a sorte dos 

brasileiros, foi parar no fundo 
da rede, fora do alcance do 
goleiro Samir Bara.

Mesmo com a vantagem, 
o Brasil manteve a postura 
ofensiva, o que acabou por 
possibilitar duas chances de 
gol para o Marrocos, em es-
pecial com o jogador Snisla. 
Com muita raça, o time brasi-
leiro conseguiu manter a van-
tagem para, enfim, conquistar 
a tão desejada vaga na final.  
(Com CPB)

A Seleção Brasileira Mascu-
lina de Vôlei Sentado disputará 
a medalha de bronze das Para-
limpíadas de Tóquio. A equipe 
não conseguiu superar um jogo 
muito difícil contra a Rússia na 
semifinal e foi derrotada por 
3 a 1.

A partida começou com uma 

vitória árdua do Brasil, que 
errou pouco, e conseguiu abrir 
vantagem, fechando o primeiro 
set com a parcial de 25/22. A 
Rússia iniciou o segundo set 
em busca da vitória, e foi supe-
rior aos brasileiros, que ficaram 
para atrás no placar. Focado, o 
Brasil tentou buscar o set, mas 

não foi suficiente, e russos ven-
ceram com a parcial de 25/21.

O terceiro set continuou 
muito nivelado. A Rússia se 
dedicou nos ataques e conseguiu 
liquidar a terceira parcial por 
25/19. No quarto game, os bra-
sileiros não conseguiram tirar 
a vantagem russa, que cresceu 

após a virada no placar. Apesar 
o esforço em salvar o primeiro 
matchpoint, o Brasil teve muitas 
dificuldades em pressionar a 
equipe da Rússia, que fez um 
jogo muito agressivo e teve fa-
cilidade para finalizar o jogo, 
com a última parcial de 25/19. 
A equipe brasileira fez um bom 

primeiro set, mas foi derrotada 
por 3 sets a 1.

O próximo confronto do Brasil 
vale a medalha de bronze, e a 
equipe vai enfrentar a Bósnia, 
sábado (4) à 1h (de MS). 

Entre as mulheres, na última 
partida da fase classificatória, a 
Seleção Brasileira Feminina de 

Vôlei Sentado venceu a Itália por 
3 sets a 1 e garantiu a classifi-
cação para as semifinais como 
líder do Grupo A. 

A equipe está invicta na com-
petição e encara os Estados 
Unidos, nesta sexta-feira (3), às 
5h30, no Makuhari Messe Hall. 
(UOL/Folhapress, com CPB)
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Atletismo

Lesão faz adversário abandonar 
final e brasileiro garante ouro 
histórico no parataekwondo 

Talisson Glock também 
levou seu ouro na 
quinta, nos 400 m livre 
classe S6 (atletas com 
deficiência física). Com o 
tempo de 4min54s42, ele 
segurou as investidas do 
italiano Antonio Fantin 
(4min55s70), bicampeão 
mundial nessa prova em 
2017 e 2019.

“Não sabia o quanto, 
mas sabia que eu ia nadar 
bem. No futuro, acho 
que posso nadar para o 
recorde mundial nessa 
prova. Eu me vejo fazendo 
isso. É o meu objetivo, 
com certeza. Estou muito 
mais maduro e vou sair 
de Tóquio realizado”, 
afirmou Talisson.

Na quarta (1º), Talisson 
havia levado o bronze nos 
100 m livre, prova vencida 
por Fantin. Ele encerra sua 
participação em Tóquio 
com três medalhas, já 
que também participou 
do revezamento 4 x 50 m 
livre (20 pontos). Em 2016, 
ganhou uma prata no 
mesmo revezamento e o 
bronze nos 200 m medley. 

Aos 9 anos de idade, o 
catarinense de Joinville 
foi atropelado por um 
trem e perdeu o braço e a 
perna esquerdos. Passou 
a treinar natação em 
2004, começou a disputar 
torneios em 2008 e em 2010 
foi chamado para integrar 
a seleção brasileira. 

Afegã que fugiu do país cai com duas derrotas 

Da CPB

O Brasil conquistou a 
primeira medalha da his-
tória do parataekwondo em 
Jogos Paralímpicos. E foi 
logo um ouro. O paulista 
Nathan Torquato, da classe 
K44 até 61 kg, subiu ao 
lugar mais alto do pódio, na 
manhã de ontem (2), após 
chegar à final e vencer o 
egípcio Mohamed Elzayat, 
no Makuhari Messe Hall.

A luta decisiva nem de-
veria ter acontecido. O 
egípcio sofreu uma lesão 
no rosto durante a semi-
final e, por segurança, não 
voltaria para a final. Mas 
os atletas chegaram a subir 

na área de combate e, após 
um golpe do brasileiro, os 
médicos interromperam o 
duelo e confirmaram Nathan 
Torquato campeão.

Esta foi a 19ª medalha de 
ouro conquistada pelo Brasil 
na capital japonesa. Até esta 
edição, o recorde é de 21, 
alcançado em Londres 2012. 
Em Tóquio, o Brasil também 
já alcançou a histórica marca 
de 100 medalhas de ouro na 
história dos Jogos Paralím-
picos, após a vitória do sul-
-mato-grossense Yeltsin Jac-
ques na prova dos 1.500 m.

“Primeira medalha da 
história do parataekwondo. 
Estou muito feliz por fazer 
parte disso e dessa con-

quista. Foi difícil, senti um 
pouco na primeira luta, mas 
cresci ao longo da compe-
tição e o resultado foi in-
crível”, comemorou Nathan. 
“Já lutei no convencional, 
depois fiz a migração para o 
paradesporto e foi a melhor 
escolha que fiz na minha 
vida”, completou o atleta.

Na semifinal, marcada 
para as 6h15 dessa quinta-
-feira, Nathan Torquato 
venceu o italiano Antonino 
Bossolo por 37 a 34. O bra-
sileiro começou bem a luta, 
abriu dois pontos de van-
tagem no primeiro round. No 
segundo foi onde conseguiu o 
seu maior estrago, e colocou 
o placar em 24 a 13l. No úl-

timo assalto, no entanto, o 
italiano teve grande reação 
e chegou a cortar o déficit 
para um ponto, mas o atleta 
do Brasil conseguiu segurar 
e sair com a vitória.

Em seu duelo inicial, ele 
derrotou Parfait Hakizi-
mana, do Comitê Paralím-
pico Russo, por pontos (27 a 
4). Já nas quartas de final, o 
paulista superou o japonês 
Mitsuya Tanaka por 58 a 24. 

A categoria K44 é para 
atletas com amputação uni-
lateral do cotovelo até a 
articulação da mão, dismelia 
unilateral, monoplegia, he-
miplegia leve e diferença 
de tamanho nos membros 
inferiores. 

O Brasil chegou a oito ouros 
na natação, com cinco atletas 
diferentes, nessa quinta-feira 
(2). E, aos 19 anos, Gabriel 
Geraldo Araújo se consolidou 
como um dos grandes nomes 
do Brasil nas Paralímpiadas 
de Tóquio 2020.

Gabrielzinho conquistou 
a medalha de ouro nos 50 m 
costas classe S2 (atletas com 
deficiências físicas severas), 
com o tempo de 53s96. Quase 
4 segundos atrás, o chileno 
Alberto Abarza foi prata com 
57s76. O mineiro de Santa 
Luzia, que treina no clube 
Bom Pastor, de Juiz de Fora, 
já havia levado o ouro nos 
200 m livre e a prata nos 
100 m costas.

“As três medalhas têm um 
espaço especial no meu co-
ração. Fico feliz por também 
poder mostrar minha ale-
gria. Sempre estou sorrindo 
e dançando. É uma felicidade 
poder inspirar as crianças, 
com deficiência ou sem”, 
disse Gabrielzinho.

 Além dele, Carol Santiago, 
com três títulos, Gabriel Ban-
deira, Wendell Belarmino e 
Talisson Glock venceram 
provas de natação  no Japão.                                                                   

Outros resultados dos bra-
sileiros na quarta-feira (1º) e 
nessa quinta-feira (2):

 Mais resultados
Já na final feminina dos 

Folhapress

O país conseguiu, na noite 
de quarta e manhã de quinta-
-feira (2), mais um ouro e três 
medalhas no atletismo. Ales-
sandro Rodrigo da Silva, 37, 
detentor dos recordes mun-
dial e paralímpico, quebrou a 
sua própria marca dos Jogos 
e conquistou a medalha de 
ouro em Tóquio. Ele foi o me-
lhor no lançamento do disco 
da classe F11 (atletas cegos), 
com a marca de 43,16 m.

“Pressão e chuva! Tudo 
isso deu mais emoção para 

esta conquista. O Ayrton 
Senna ganhava na chuva 
e tem muito brasileiro que 
trabalha todo dia na chuva. 
A gente tem de se espelhar 
nessas pessoas”, disse o bi-
campeão paralímpico.

O lançamento de Ales-
sandro ficou a quase três 
metros do segundo colocado, 
o iraniano Mahdi Olad, que 
conseguiu 40,60 m. O paulista, 
apelidado de “Gigante” pelo 
seu 1,90 m de altura, também 
foi medalhista de prata no ar-
remesso do peso em Tóquio.

Formado em Química, ex-

-professor e alinhador de ve-
ículos, Alessandro começou 
a perder a visão por conta da 
toxoplasmose a partir dos 25 
anos e ficou totalmente cego 
em 2013.

Marivana Oliveira, 31, con-
quistou a medalha de prata no 
arremesso do peso F35 (para-
lisados cerebrais). Ela fez a 
sua melhor marca do ano, ar-
remessando na marca de 9,15 
m. A medalha de ouro foi para 
a ucraniana Mariia Pomazan, 
que atingiu a marca de 12,24 
m. Nos Jogos Paralímpicos 
do Rio de Janeiro, em 2016, 

a atleta natural de Maceió 
(AL) ficou com a medalha de 
bronze na mesma prova.

Mateus Evangelista, 27, 
levou o bronze no salto 
em distância classe T37 
(também para paralisados 
cerebrais). O atleta terminou 
em terceiro, com o salto de 
6,05 m, sua melhor marca 
da temporada. A medalha de 
ouro ficou com o ucraniano 
Vladyslav Zahrebelnyi, com 
6,59 m. O atleta de Porto 
Velho (RO) foi medalhista 
de prata no Rio, também no 
salto em distância. 

Medalha histórica 
na luta

Paulista deixa Paulista deixa 
concorrentes concorrentes 
longe no longe no 
lançamento lançamento 
do discodo disco

Gabrielzinho 
é bicampeão 
em Tóquio

Na piscina

Zakia Khudadadi, 
atleta do Afeganistão, en-
trou em ação na quinta-
-feira (2) e foi eliminada 
com duas derrotas na ca-
tegoria 49 kg das classes 
K43 e K44 (para atletas 
com amputação de um dos 
braços) do taekwondo.

 Na última delas, pela 
repescagem, perdeu para 
Viktoriia Marchuk, atleta 
da Ucrânia, e deixou a 
disputa por medalhas no 
Japão.

O confronto parecia ter 

superioridade de Zakia, 
que venceu os dois pri-
meiros rounds por 10 a 
5 e 10 a 8. Apesar do bom 
resultado nas duas pri-
meiras etapas, Viktoriia 
não desistiu do embate 
e fez 35 a 14 no terceiro 
round. No somatório, a 
ucraniana ficou 14 pontos 
na frente, com o placar de 
48 a 34.

Antes, na sua estreia, 
Zakia havia perdido para 
a uzbeque Ziyodakhon 
Isakova por 17 a 12. 

De qualquer forma, 
se tornou apenas a se-
gunda mulher a competir 
pelo Afeganistão em uma 
edição das Paralimpí-
adas. A outra foi Mareena 
Karim, que participou dos 
Jogos de Atenas, em 2004, 
nos 100m T46 (atletas com 
deficiências nos membros 
superiores) do atletismo.

Zakia fez parte de uma 
fuga secreta de seu país, 
após a tomada de poder 
pelo Talibã, junto com o 
atleta Hossain Rasouli, 

que competiu ontem no 
salto em altura e ficou 
na 13ª colocação. Os dois 
foram os únicos afegãos a 
competir em Tóquio e suas 
participações, apesar de 
não subirem no pódio, 
foram simbolicamente 
importantes.

Os atletas tiveram 
ajuda de organizações in-
ternacionais e de governos 
de outros países para que 
competissem nas Paralim-
píadas de Tóquio. (Com 
UOL/Folhapress)

Nathan 
Torquato 

Saiba mais
Nome completo: NATHAN CESAR 
SODARIO TORQUATO 
Nascimento: 9/1/2001, Praia Grande 
(SP) 
Classe: K44 
Peso: 61 kg  
Categoria: Até 61 kg 
História: Nathan nasceu com uma 
má-formação no braço esquerdo. Aos 
3 anos, quando voltava da escola de 
bicicleta, acompanhado pela mãe, 
viu uma academia. Insistiu para a 
mãe matriculá-lo até ela atender seu 
pedido. O atleta treina no mesmo 
local até hoje.
Principais conquistas: ouro nas 
Paralimpíadas de Tóquio 2020; ouro 
no Pan-Americano da modalidade 
em Heredia, na Costa Rica, 2020; 
ouro nos Jogos Parapan-Americanos 
Lima 2019.

Fonte: CPB e reportagem

Gabriel 
Araújo

Saiba mais
Nome completo: GABRIEL GERALDO 
DOS SANTOS ARAÚJO 
Nascimento: 16/3/2002, Santa 
Luzia (MG) 
Classe: S2
História: Gabriel tem focomelia, 
doença congênita que impede 
a formação normal de braços e 
pernas, e conheceu a natação por 
meio de um professor de Educação 
Física da escola onde estudava, nos 
Jogos Escolares de Minas Gerais 
(JEMG).
Principais conquistas: oro nos 50m 
costa e 200m livre, e prata nos 
100m costa nas Paralimpíadas de 
Tóquio 2020; ouro nos 50 e 100m 
livre e bronze nos 50m costas e nos 
50m borboleta nos Jogos Parapan-
Americanos de Lima 2019.

Fonte: CPB e reportagem

Nathan Torquato ganhou Nathan Torquato ganhou 
a medalha de ouro no a medalha de ouro no 
#parataekwondo na #parataekwondo na 
categoria K44 até 61kgcategoria K44 até 61kg

Alessandro Alessandro 
Rodrigo nas Rodrigo nas 
finais do finais do 
lançamento de lançamento de 
disco F11disco F11

Talisson Glock Talisson Glock 
conquista ouro conquista ouro 
na fiinal dos na fiinal dos 
400m Livre S6400m Livre S6

Gabriel 
Araújo é 
uma das 
sensações 
da natação 
paralímpica 
do país
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400 m livre S6, a brasileira 
Laila Abate terminou na sé-
tima colocação, com o tempo 
de 5min38s72. A chinesa 
Yuyan Jiang levou o ouro 
com 5min04s57, novo recorde 
mundial, e superou a marca 
anterior, de 5min12s87, em 
mais de oito segundos.

Mais uma brasileira a com-
petir foi Ana Karolina de Oli-
veira, que terminou em quinto 
(1min11s29) na final feminina 
dos 100 m costas S14 (atletas 
com deficiência intelectual). 
A britânica Bethany Firth 
ficou com o ouro.

Mais tarde, José Ronaldo 
da Silva fechou em quarto, 
com 1min21s57, na final mas-
culina dos 50 m costas S1 
(atletas com baixa funcio-
nalidade). O ouro foi para o 
israelense Iyad Shalabi. 

Miriam Jeske/CPB

Ale Cabral/CPB.
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Glock mira recorde mundial

O Brasil chegou a oito ouros 
na natação, com cinco atletas 
diferentes, nessa quinta-feira 
(2). E, aos 19 anos, Gabriel 
Geraldo Araújo se consolidou 
como um dos grandes nomes 
do Brasil nas Paralímpiadas 

Gabrielzinho conquistou 
a medalha de ouro nos 50 m 
costas classe S2 (atletas com 
deficiências físicas severas), 
com o tempo de 53s96. Quase 
4 segundos atrás, o chileno 
Alberto Abarza foi prata com 
57s76. O mineiro de Santa 

é bicampeão 

Gabriel 
Araújo é 
uma das 
sensações 
da natação 
paralímpica 
do país
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4h
Bandsports - Fórmula 3: GP da 
Holanda (treino livre)
 
4h30
TV Brasil – Jogos Paralímpícos: 
eventos diversos 

5h30
Bandsports - Fórmula 1: GP da 
Holanda (treino livre 1) 

8h
Bandsports - Fórmula 3: GP da 
Holanda (treino de classificação)
 
9h
Bandsports - Fórmula 1: GP da 
Holanda (treino livre 1) 

9h50
ESPN2 - Ciclismo: Volta da 
Espanha (etapa 19) 

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

William Lucas/Inovafoto/CBV

Fonte: Esporte e Mídia

Europa

Série B

Brasileirão

Eleito o melhor pela Uefa, Jorginho 
diz que escolher a Itália foi fácil
UOL/Folhapress

O volante Jorginho, 29 anos, 
campeão da Eurocopa com a 
seleção italiana e eleito o melhor 
jogador da temporada pela Uefa, 
afirmou que a escolha por de-
fender a Itália em vez do Brasil 
não foi difícil para ele.

O jogador nascido em Imbi-
tuba – a 95 km de Florianópolis 
(SC) – disse que, enquanto o 
Brasil nunca lhe deu a chance de 
realizar seu sonho de defender 
a seleção, a Itália o escolheu. 
“Defender a Itália é muito es-
pecial pra mim. Foi fácil optar 
pela Itália ao invés do Brasil, 
que nunca me deu a chance de 
realizar o meu sonho”, declarou 
o meio-campista do Chelsea ao 
Players’ Tribune. “A Itália me 
escolheu para jogar por eles, 
apesar de eu ter nascido em 
outro país. Isso significa muito 
pra mim. O meu avô era ita-
liano, o que me credenciou a 
defender o país. Eu me sinto 
italiano. Eu passei quase me-
tade da minha vida aqui. A 
cada dia eu amo mais e mais 
esse país”, acrescentou.

Segundo a Wikipédia, Jor-
ginho teve rápida passagem 
pelo Brusque-SC, e se mudou 
para a Itália aos 17 anos, em 
2008. “E nunca vou esquecer 
que, quando eu mais precisei 
de ajuda, a Itália estava ali por 
mim. Então como eu poderia 
dar as costas quando a Itália 
precisou de mim?”, completou o 

atleta que atuou nas categorias 
de base do Verona, e passou 
por Sambonifacese, e Napoli, 
até chegar ao Chelsea, em 2018. 

 Itália fora da Copa foi ‘pesado’
O volante admitiu, no en-

tanto, que já se chateou com 
a seleção italiana. O jogador 
contou que não ficou satisfeito 
ao não ser convocado para a 
fase de grupos das Elimina-
tórias Europeias para a Copa 
do Mundo de 2018. Ele só foi 
chamado para a repescagem, 
em que os italianos acabaram 
eliminados pela Suécia.

“No entanto, preciso ser 
sincero. Fiquei chateado que 
não fui convocado para a fase 
de grupos das Eliminatórias 
da Copa do Mundo. Quando 
a chance finalmente veio, em 
novembro de 2017, e nós per-
demos o playoff para a Suécia, 
foi algo muito pesado. Ver o 
Buffon chorando. Ele merecia 
uma despedida muito melhor do 
que aquela”, admitiu o jogador.

“Ainda bem que conseguimos 
voltar ao nosso verdadeiro nível. 
O Mancini tem enorme crédito 
por isso. Alguns técnicos forçam 
os jogadores a se adaptarem 
ao seu estilo. Ele, por outro 
lado, se adaptou aos atletas. 
Ele entendeu que não éramos 
tão fortes fisicamente, mas que 
conseguíamos trocar passes e 
nos movimentar. Nós podíamos 
jogar. Devo dizer que, no fim, 
tudo saiu muito bem”, concluiu. 

Gazeta Press

O Vasco volta a campo nesta 
sexta-feira (3), às 18h (de MS), 
quando recebe o Brasil-RS, em 
São Januário, pela 22ª rodada da 
Série B. O Cruz-Maltino acabou 
com a sequência de derrotas 
no Brasileiro e venceu a Ponte 
Preta por 2 a 0, domingo (29), 
também em casa. O resultado 
recolocou os vascaínos na briga 
por um lugar na zona de acesso.

 Léo Matos afirmou que os 
vascaínos precisam manter 

este nível de atuação para 
buscar uma sequência de 
vitórias na Segundona. 

“Todos os jogos são difíceis, 
mas depende muito também da 
forma que nos apresentamos 
desde o primeiro minuto. Se 
conseguimos ser agressivos e 
concentrados, como foi nessa 
última partida contra a Ponte 
Preta, tenho certeza que vamos 
conseguir vencer outra vez”, 
declarou o jogador de 35 anos.  

O lateral direito ressaltou 
que a semana livre antes da 

partida foi fundamental para a 
evolução da atuação do Vasco. 
“Colaborou muito para a con-
quista da vitória. Não havíamos 
tido esse tempo desde a chegada 
do Lisca. A assimilação das 
ideias fica um pouco mais difícil 
quando você tem jogo em cima 
de jogo, pois você não consegue 
treinar”, disse o jogador. 

“Esta semana tivemos vários 
dias de trabalho e estudo, e 
conseguimos colocar em prática 
no jogo”, completou o jogador 
cruz-maltino.

UOL/Folhapress

Jonathan Calleri já está 
em São Paulo. O atacante 
argentino desembarcou 
ontem (2), pouco  depois 
das 4h (de MS), no Ae-
roporto Internacional de 
Guarulhos.

Em uma chegada ro-
deada de cerca de 20 tor-
cedores, Calleri parou ra-
pidamente para falar com 
a imprensa, enquanto ouvia 
gritos de “toca no Calleri 
que é gol”. “Estou muito 
feliz de estar aqui. Espero 
dar felicidade à torcida e 
ser feliz também”, disse.

Do aeroporto, ele partiu 
para um breve descanso 
no hotel antes da mara-
tona de compromissos pelo 
São Paulo. Inicialmente, ele 
iria ao CT da Barra Funda 
apenas na parte da tarde, 
mas pediu para se apre-
sentar logo pela manhã. 

O atacante argentino ini-
ciou o processo de exames 
médicos e gravar conteúdos 
para as redes sociais do 
clube. O restante da bateria 
dos exames deverá ser con-
cluído nesta sexta-feira.

Calleri chega ao São 
Paulo para a sua segunda 
passagem. Depois de uma 
tentativa frustrada em 
julho, o clube paulista 
acertou a contratação do 
atacante no último dia da 
janela de transferências 
internacionais. 

Além dele, o São Paulo 
acertou a contratação do 
meia uruguaio Gabriel 
Neves. Ele será apresen-
tado hoje à imprensa. 

Já Calleri deve con-
ceder entrevista coletiva 
na quarta-feira (8).  

O time são-paulino volta 
a campo somente no dia 
12 deste mês, às 19h30 (de 
MS), diante do Fluminense, 
no Maracanã, pelo Campeo-
nato Brasileiro.

 Recorde de estrangeiros no elenco
Com estas contrata-

ções,  o São Paulo que-
brou um recorde. Nunca 
em sua história o Tricolor 
Paulistano havia contado 
com oito jogadores es-
trangeiros em seu elenco, 
efeito da reformulação do 
grupo de jogadores promo-
vida pela atual diretoria.

Atualmente o técnico 
Hernán Crespo tem à dis-
posição Martín Benítez, 
Emiliano Rigoni, Arbo-
leda, Joao Rojas, Galeano, 
Orejuela, Gabriel Neves 
e Jonathan Calleri como 
atletas estrangeiros.

Na temporada 2016 o 
Tricolor também chegou 
a ter oito atletas nascidos 
fora do Brasil no elenco: 
Buffarini, Calleri, Centu-
rión, Chavez, Mena, Wilder 
Guisao, Cueva e Lugano. 

A diferença é que na oca-
sião, esses jogadores não 
defenderam a camisa do 
São Paulo ao mesmo tempo.

Wilder Guisao, por 
exemplo, teve seu contrato 
rescindido no início de 
julho de 2016. 

No fim do mesmo mês, 
Chavez e Buffarini foram 
contratados pelo São 
Paulo. Justamente por 
isso, a quantidade de 
atletas estrangeiros em 
2021 é um recorde.

Até então, a tempo-
rada em que o São Paulo 
contou com mais atletas 
estrangeiros no elenco 
havia sido em 2017, 
quando Rogério Ceni e, 
posteriormente, Dorival 
Jr. tiveram à disposição 
Buffarini, Chavez, Jonatan 
Gomez, Lucas Pratto, Ar-
boleda, Cueva e Lugano.                                          
(Com Gazeta Press)

‘Brasil ‘Brasil 
nunca nunca 
me deu me deu 
a chance’a chance’

Volante Jorginho Volante Jorginho 
durante treino da durante treino da 
seleção italiana, seleção italiana, 
que jogaria com a que jogaria com a 
Bulgária, ontemBulgária, ontem

Vasco fala em ser agressivo diante do time de Pelotas-RS

Léo Matos durante Léo Matos durante 
treinamento no CT treinamento no CT 
Moacyr BarbosaMoacyr Barbosa

Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
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Calleri chega 
para segunda 
passagem no 
São Paulo

11h
SporTV3 e ESPN - Aberto de 
Tênis dos EUA: terceira rodada 

13h
ESPN2 - Golfe: PGA Tour 
Championship (segunda rodada) 

14h
Bandsports - Diamond League: 
etapa da Bélgica 

15h30
SporTV2 - Campeonato Sul-
Americano de Vôlei Masculino: 
Peru x Argentina 

18h
SporTV e Premiere - 
Campeonato Brasileiro Série B: 
Ponte Preta x Sampaio Corrêa 
Premiere - Brasileiro Série B: 
Vasco x Brasil de Pelotas 
Premiere - Brasileiro Série B: 
Brusque x Avaí 

20h30
SporTV2 - Jogos Paralímpícos: 
atletismo
SporTV e Premiere - Brasileiro 
Série B: CSA x Vila Nova 

21h30
TV Brasil 2 - Jogos Paralímpícos: 
eventos diversos 

22h30
SporTV2 -Jogos Paralímpicos: 
futebol de 5 (bronze) 
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Água

Imunização

Em alguns casos, a diferença  do volume total armazenado supera 14 pontos percentuais na comparação

Reservatórios 
que abastecem 
a Grande SP têm 
nível inferior 
ao de 2013

Butantan vai iniciar reforço 
em idosos em Serrana 

Priscila Camazano e William Cardoso
Folhapress

Os reservatórios que abas-
tecem a Grande São Paulo estão 
atualmente com níveis de arma-
zenamento inferiores aos que 
tinham em 2013, um ano antes 
da pior crise hídrica do estado, 
que durou de 2014 a 2015.

Em alguns casos, a diferença 
do volume total armazenado 
supera 14 pontos percentuais, 
na comparação com o nível de 
oito anos atrás.

Na quarta-feira (1º), por 
exemplo, o sistema Cantareira, 
principal fornecedor da Região 
Metropolitana de São Paulo, tem 
37% do volume operacional, com 
363,07 hm³ de água. Em 2013, o 
nível era de 47,1% e 462,61 hm³ 
(um hectómetro cúbico equivale 
a 1 milhão de metros cúbicos).

Já o reservatório do Alto 
Tietê, outro sistema importante 
para a Grande São Paulo, apre-
senta 44,5% e 249,44 hm³, ante 
58,5% e 304,70 hm³ em 2013.

A pior situação é a da re-

presa de Rio Claro, que hoje 
tem apenas 43,8% da sua capa-
cidade (5,98 hm³) – em 2013, ela 
operava com 98% e 13,39 hm³.

Em meio à crise de 2014 
e 2015, São Paulo chegou a 
recorrer ao volume morto (re-
serva emergencial do fundo das 
represas) do Cantareira. Ou-
tras medidas também foram 
tomadas, como acelerar obras 
de interligação dos reservató-
rios, impor uma sobretaxa pelo 
consumo excessivo e conceder 
bônus para quem conseguia eco-
nomizar água.

Crise anunciada
Para especialistas ouvidos 

pela reportagem, o estado vive 
uma crise anunciada. “O risco é 
concreto, porque mesmo agora 
com a retomada das chuvas a 
partir da primavera, no fim de 
setembro, todas as previsões 
apontam que os níveis de chuva 
continuarão abaixo da média”, 
disse Roberto Braga, professor 
do Instituto de Geociência da 
Unesp de Rio Claro.

Segundo ele, a expectativa de 
recuperação dos reservatórios 
é bastante remota e esse alerta 
tem que ser acionado. “Nós 
temos uma chance muito grande 
de vermos repetida a crise de 
2014, senão pior”, afirmou.

Para Silvia Regina Gobbo, 
professora de Ecologia da Uni-
versidade Metodista de Pira-
cicaba, se não tiver previsão e 
planejamento a longo prazo, São 
Paulo vai continuar trabalhando 
apenas para gerir crises, sem 
resolver o problema.

De acordo com ela, há ou-
tras formas de lidar com si-
tuações como essa além de 
obras, como aumentar a uti-
lização da água de reuso e 
recuperar os mananciais. “São 
esses parques e reservas que 
estão pegando fogo que são as 
nossas caixas-d’água. A água 
que esperamos que chova e de 
qualidade vem de nascentes 
que estão nesses locais”, disse.

Os especialistas afirmam 
também que, além do desmata-
mento, a crise climática global 

influencia na situação dos re-
servatórios. A previsão é de 
que nos próximos meses haja 
chuvas dentro do normal, mas 
o fenômeno conhecido como La 
Niña pode atrapalhar as ex-
pectativas, como revelado pelo 
jornal “Folha de S.Paulo”.

Para Roberto Braga, medidas 
preventivas deveriam ter sido 
tomadas e, agora, só resta fazer 
economia de água. “Não está tão 
claro que essas chuvas ocor-
rerão dentro do nível normal. 
Dada a situação dos reserva-
tórios, esse volume de chuva 
deveria ser bem acima da média 
para poder recompor. E essa 
recomposição é lenta”, explicou.

Outro lado
Já o diretor-presidente 

da Sabesp, Benedito Braga, 
afirmou que o estado vive uma 
situação “confortável no mo-
mento”. “Em relação à crise 
hídrica [no período] anterior 
a 2014, hoje as pessoas con-
somem 12% a menos”, disse.

Questionado sobre o que 

acontecerá se o próximo período 
chuvoso, a partir de dezembro, 
for mais seco que o normal, 
Braga evitou soar alarmista e 
disse que essa é uma “uma hi-
pótese do apocalipse”.

“Entendo a preocupação, 
mas não há nenhuma evidência. 
Não dá para fazer uma previsão 
de tão longo prazo”, afirmou. 
“O que temos de fazer? Temos 
de pedir para a população, usar 
os meios de comunicação, para 
que as pessoas deem um de-
grauzinho a mais de colabo-
ração economizando água. Por 
isso, a campanha de publicidade 
que estamos lançando nesta 
semana”, completou.

Braga disse ainda que conta 
com a normalidade das chuvas 
de verão porque se baseia na 
série histórica. “Essas pessoas 
que falam que não se deve usar a 
série histórica não têm alterna-
tiva para você. Quando falarem 
isso, diga ‘professor, o que eu 
faço, que número eu uso?’ Por 
que para baixo?”, questionou.

Ele disse ainda que a compa-

nhia tem implementado controle 
de pressão noturno como uma 
das formas de reduzir o desper-
dício de água. Segundo Braga, 
são economizados 2.000 litros 
por segundo apenas com essa 
medida (equivalente a pouco 
menos de 10% de tudo que é 
produzido pelo Cantareira).

O diretor-presidente da 
Sabesp disse também que a 
companhia distribuirá caixas-
-d’água para a população ca-
rente como forma de evitar que 
ela sinta a redução de pressão.

Braga afirmou ainda que as 
obras realizadas nos últimos 
anos, interligando os sistemas, 
dão mais confiança para a em-
presa. Ele explicou, por exemplo, 
que na última crise mais de 9 
milhões de pessoas dependiam 
exclusivamente do Cantareira e 
que hoje são apenas 7 milhões 
nesta situação. Além disso, se-
gundo o executivo, a companhia 
investiu R$ 6 bilhões para evitar 
as perdas de água na rede, que 
hoje são de 27% (entre vaza-
mentos e roubos).

Ana Estela de Sousa Pinto
Folhapress

“Com base nas evidências 
atuais, não há necessidade 
urgente de administração de 
doses de reforço de vacinas 
a indivíduos totalmente va-
cinados na população em 
geral”, afirmou relatório 
técnico do ECDC (Centro 
Europeu para Prevenção e 
Controle de Doenças).

O documento diz ainda que 
doses adicionais já devem ser 
incluídas no programa regular 
de vacinação de pessoas com 
sistema imunológico grave-
mente enfraquecido. A recomen-
dação é semelhante à da OMS.

Adotada no Brasil para 
idosos, a imunização extra 
também foi anunciada por 
mais de 30 países no mundo.

Segundo o ECDC, no de-
bate sobre essas decisões é 
importante distinguir “entre 
reforço para pessoas que res-
ponderam adequadamente à 
vacinação primária e doses 
adicionais para aqueles com 
sistema imunológico enfraque-
cido, que não responderam 
adequadamente”.

As evidências sobre a efi-
cácia e duração de proteção 
dos fármacos no “mundo real” 
mostram que todas os pro-
dutos autorizados na região 
(Pfizer, Moderna, Janssen e 
AstraZeneca) são “altamente 
protetoras contra hospitali-
zação, doença grave e morte 
relacionadas com COVID”, 
afirma o relatório.

Com base nessa proteção 
e no fato de que um terço dos 
adultos ainda não está total-

mente imunizado contra o co-
ronavírus, a prioridade deve ser 
concluir a vacinação regular de 
toda a população, para evitar 
mortes e doenças graves, diz o 
órgão. O relatório afirma ainda 
que “são necessários dados 
mais sólidos para tomar deci-
sões de política pública sobre 
doses de reforço”. De acordo 
com o centro, as lacunas de 
conhecimento estão principal-
mente na proteção fornecida 
a diferentes grupos populacio-
nais e no intervalo recomen-
dado entre a série de vacinação 
primária e a dose de reforço.

Também não há dados su-
ficientes sobre a duração da 
imunidade de acordo com dife-
rentes idades e grupos de risco, 
produto de vacina, dosagem 
intervalo e variante de preocu-
pação, afirma o relatório.

“Estudos prospectivos de 
eficácia de vacinas, bem como 
vigilância de infecções na popu-
lação em geral e em grupos es-
pecíficos, são necessários para 
responder a essas perguntas.”

Esses dados são necessá-
rios para avaliar melhor be-
nefícios e riscos das doses de 
reforço, de acordo com o ECDC. 
Entre os benefícios estão maior 
proteção contra doença grave, 
doença leve a moderada, pre-
sença de COVID longa, taxas 
de infecção e de transmissão.

Há também riscos nas doses 
extras: não há conclusões defi-
nitivas sobre possíveis efeitos 
colaterais (segurança) e pode 
haver consequências para a 
saúde pública (o documento cita 
impacto na confiança e acei-
tação da vacina e disponibili-
dade global de doses).

Terceira dose de vacina anti-COVID não 
é urgente, diz centro de doenças europeu Ana Bottallo

Folhapress

O Instituto Butantan 
vai iniciar a aplicação 
de uma terceira dose 
em idosos com mais de 
60 anos na cidade de 
Serrana, no interior 
de SP, na próxima 
segunda-feira (6).

A dose de reforço para 
essa população ocorre 
antes que os dados do 
estudo de efetividade da 
CoronaVac, conduzido 
pelo instituto entre os 
meses de fevereiro e maio 
na cidade, tenham sido 
publicados.

Segundo Dimas Covas, 
diretor do Instituto 
Butantan, cerca de 
5.000 pessoas acima 
de 60 anos receberão a 
CoronaVac em Serrana. 
As doses serão doadas 
pelo próprio instituto, 
que irá providenciar a 
vacinação junto com a 
prefeitura da cidade nas 
próximas semanas.

A decisão foi tomada 
pelo Butantan e pela 
Secretaria Estadual de 

Saúde para acelerar a 
aplicação no município, 
de acordo com Gustavo 
Volpi, coordenador da 
etapa sorológica do 
estudo em Serrana, 
denominado Projeto S.

Diversos estudos 
apontam para uma 
redução da taxa de 
anticorpos decorridos de 
seis a oito meses após a 
aplicação das vacinas. 
Isso não significa que 
elas deixem de funcionar, 
mas uma dose de reforço 
pode ajudar o organismo 
a gerar mais resposta 
protetora.

O Projeto S foi 
desenhado para avaliar 
em um intervalo 
relativamente curto 
o efeito da vacinação 
em massa em todos 
os adultos de uma 
cidade para controle 
da pandemia. O estudo 
dividiu a população 
de Serrana em quatro 
grupos, segundo os 
bairros da cidade, e 
cada um deles recebeu a 
vacina com uma semana 
de diferença.

Sistema gravemente enfraquecido
Em contrapartida, segundo 

o ECDC, doses adicionais como 
parte da vacinação primária 
podem ser administradas a pes-
soas com sistema imunológico 
gravemente enfraquecido, que 
não atingem um nível adequado 
de proteção com o esquema 
padrão de doses. 

“Alguns estudos relatam que 
uma dose adicional de vacina 
pode melhorar a resposta imune 
em receptores de transplantes 

de órgãos, por exemplo cujas 
respostas iniciais à vacinação 
foram baixas.”

A EMA (agência regulatória 
europeia) disse que vai ana-
lisar o relatório e emitir re-
comendações para os países 
do continente. Os governos na-
cionais, porém, têm soberania 
para tomar decisões sobre a 
vacinação. Cada país está “em 
melhor posição para avaliar 
as condições locais, incluindo 
a disseminação do vírus (es-

pecialmente variantes preo-
cupantes), a disponibilidade 
de vacinas e a capacidade dos 
sistemas de saúde”, declarou 
a agência. A injeção de uma 
dose adicional, como medida 
de precaução, para idosos frá-
geis, em particular aqueles 
que vivem em ambientes fe-
chados, como asilos, também 
pode ser considerada.

ECDC e EMA afirmaram 
que monitoram os dados de 
eficácia da vacina e infecções 

emergentes, particularmente 
entre grupos de maior risco 
de COVID grave e morte e 
entre aqueles que vivem em 
ambientes fechados.

“Nesse ínterim, os Es-
tados precisam se preparar 
para possíveis adaptações 
em seus programas de vaci-
nação, caso seja observada 
uma diminuição substancial 
na eficácia da vacina em um ou 
mais grupos populacionais”, 
afirmou a EMA.

Efeitos da seca são 
visíveis na Represa 
Jaguari, que integra 
o sistema Cantareira

No Brasil, já começou 
a aplicação da terceira 
dose em alguns 
estados, como MS
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Marcelo Rezende

Hoje é celebrado o Dia do Biólogo. 
Alguns profissionais dedicam toda 
uma vida ao manejo e à conservação do 
meio ambiente. O caderno Artes&Lazer 
trouxe a dra. Neiva Guedes, que 
preside o Instituto Arara Azul, e a 
dra. Letícia Larcher, secretária-
executiva do IHP (Instituto Homem 
Pantaneiro), atuante na linha de frente 
do combate a incêndios no Pantanal, 
para compartilhar um pouco de suas 
histórias e falar sobre os desafios da 
profissão.  

Em 2021 a dra. Neiva Guedes 
completa 31 anos à frente do trabalho, 
que ela considera uma paixão. Neiva 
vive pela promoção da conservação 
ambiental. Ela falou sobre as 
dificuldades encontradas no início de 
seu projeto e ressalta que usou dinheiro 
que tinha guardado. “As dificuldades 
foram inúmeras. Inicialmente recursos 
financeiros, apoio, depois equipe 
(para treinar e ficar por longo prazo, 
pois para andar no Pantanal leva-se 
tempo). Então, tive vários altos e 
baixos. Momentos bem difíceis que 
me fizeram até pensar em desistir, 
mas esse pensamento durou pouco e 
só me fortaleceu, para seguir sempre 
em frente. Continuo trabalhando. 
Apenas para exemplificar, no começo 
do projeto, eu fiquei sem receber um 
tostão e investi minha poupança para 

continuar os trabalhos de campo, 
porém vejo que valeu a pena”, disse 
a doutora.

Com o tempo o reconhecimento veio 
e Neiva coleciona seus feitos ao longo 
da carreira. “No início do projeto, tive 
necessidade de veículo próprio para 
ser independente. Quando consegui 
um jipe bandeirante da Toyota foi um 
grande salto nas pesquisas. E assim foi 
quando consegui ser contratada pela 
Uniderp (antigo Cesup). A conquista da 
primeira base no campo, na Fazenda 
Caiman, além da criação e depois a 
construção da sede própria em Campo 
Grande, além de ter hoje uma equipe de 
mais ou menos 12 pessoas trabalhando 
com o mesmo gosto e entusiasmo que 
eu”, celebra a bióloga.

Araras-azuis no Pantanal
As araras-azuis já estiveram à 

beira da extinção, mas, com muita 
luta, Neiva conseguiu reverter 
esse quadro, porém segue alerta 
no cuidado com os bichinhos que 
embelezam o Pantanal. “As araras-
azuis são resilientes, lutadoras, não 
abandonam ovos ou filhotes mesmo 
diante da tragédia ou dos grandes 
incêndios. Temos isso registrado em 
câmera trap (equipamento montado 
fixo para fotografar animais em seu 
habitat). Mas ao mesmo tempo são 
suscetíveis. O somatório de fatores 
como mudanças climáticas, alteração 
e perda de habitat, além da pressão 
do ambiente e o próprio estilo de vida 
delas, que comem poucos frutos na 
natureza e utilizam grandes cavidades 
para se reproduzir. Além disso, os 

A dra. Letícia Larcher 
trabalha no IHP, no combate 
de incêndios, na região da 
Serra do Amolar, e explicou a 
linha de atuação. “Prevenção e 
planejamento. Falamos isso com 
muita segurança de que são as 
duas ações fundamentais para 
evitar que incêndios florestais 
atinjam novamente a Serra do 
Amolar. Empenhamos nossos 
esforços no Manejo Integrado 
do Fogo, fazendo abertura de 
acessos, aceiros, educação 
ambiental com a comunidade, 
treinamentos de combate.”

“Elaboramos um Plano 
Operativo de Combate a Incêndios 
Florestais, para a região da 
Serra do Amolar, documento 
base com informações sobre 
como acionamento de combate, 
sistemas de alerta, áreas 

incêndios levam a perdas de espécies, 
às vezes promovem o benefício de 
outras. O fato é que, além disso, alteram 
as relações entre as espécies, que 
vivem num ecossistema harmônico, 
que o homem vem alterando numa 
velocidade galopante.”

População de araras em Campo Grande
Não é só no Pantanal que Neiva 

monitora araras, na Capital é evidente 
a presença dessas aves graciosas, e a 
bióloga considera um privilégio tê-las 
por perto. “Eu amo as araras em Campo 
Grande. Sinto-me privilegiada em tê-las 
aqui. E se a cidade comporta elas, que 
vivem e se reproduzem, inclusive se 
dispersando e recolonizando outras 
regiões, acho isso bom. Se a cidade é 
boa para elas, para os demais seres 
vivos, é boa para o homem também.”

Questionada sobre o que é ser 
bióloga, Neiva afirma que é lutar pela 
vida. “Ser bióloga é minha vida, a 
pesquisa, o entendimento dos fatos, 
das relações, das interações entre as 
espécies e o meio em que vivem. Enfim, 
o conhecimento do ciclo de vida. E 
acima disto, a luta pela conservação 
da biodiversidade. Ser bióloga é lutar 
pela vida de todas as formas: das mais 
simples até as mais complexas.”

Para a execução dos projetos do 
Instituto Arara Azul é necessário 

contar com empresas e pessoas 
que colaboram de diferentes 
formas, e uma delas é por 
meio da política de patrocínio 
da instituição, como também 
das campanhas “Adote um 
Ninho”, como fomento ao 
Projeto Arara Azul, e “Adote 
um Filhote”, ligada ao projeto 
Aves Urbanas-Araras na Cidade, 
em que simbolicamente ninhos e 
filhotes podem ser adotados. Por 
meio do site da instituição e de suas 
redes sociais é possível conhecer 
um pouco mais sobre os trabalhos 
realizados, acompanhar e optar por 
uma das formas de como ajudar: 
https://www.institutoararaazul.org.br/
como-ajudar/

Homenagem da ‘mana’
Eliane C. Vicente, doutora em 

Ciências Biológicas e pesquisadora 
e coordenadora do projeto Morcegos 
Brasileiros, é amiga de Neiva e não 
poupou elogios para aquela que chama 
de “mana”. “A Neiva é uma profissional 
à frente do seu tempo. Ela não enxerga 
apenas seu objeto de pesquisa, ela 
vê como um todo. Nós trabalhamos 
juntas, pois eu estava estudando a 
presença de morcegos nos ninhos das 
araras, e o resultado desse estudo foi 
publicado na revista ‘Nature’.”

Eliane ainda pede para relatar 
uma história ocorrida no Pantanal. 
“Estávamos de caminhonete no campo 
quando avistamos um gavião com um 
filhote de quati nas garras. O gavião 
se assustou com a movimentação do 
veículo e derrubou a presa. Todos da 
equipe foram ver o filhote. A Neiva 
percebeu que o gavião esperava a 
gente sair, para pegar de volta o quati. 
Preocupada com o manejo, ela pediu 
que fossemos embora, para que o 
gavião levasse seu alimento. A Neiva 
é isso. Ela enxerga o todo e não só o 
que está à sua frente. Ela é uma grande 
amiga e fico lisonjeada em poder falar 
sobre ela. Ela batalhou muito para 
chegar aonde está e se alguma pessoa 
quer saber o que é o trabalho de 
biólogo, eu digo que é Neiva Guedes.”

Kélly Ventorim

Letícia Larcher cita o pesquisador 
brasileiro Newton Freire-Maia, 
para declarar seu amor à profissão 
que tanto ama. “A biologia é 
apaixonante e sem limites. Há 
muitas oportunidades para quem 
entende que precisa pensar fora da 
caixa, sair dos grandes centros, e se 
dedicar com paixão. Newton Freire-
Maia foi um pesquisador barasileiro 
dedicado a estudar genética, mas 

conhecido também por ser muito 
sábio com as palavras. É dele uma 
das minhas citações favoritas: ‘O 
jovem que deseja ser cientista, e à  
ciência dedicar todo o seu tempo e 
amor, tem pelo menos três certezas: 
a de que morrerá  um dia (como todo 
mundo), a de que não ficará  rico 
(como quase todo mundo) e a de 
que se divertirá  muito (como pouca 
gente)’”, finaliza a doutora.

prioritárias para prevenção, mapas 
de carga/combustível, mapas de 
acessos e informações de contatos 
dos responsáveis em cada instituição 
envolvida no combate. Essa é uma 
ação de prevenção e planejamento 
que pode tornar nossa ação de 
combate muito mais eficiente.  Até 
o momento, em 2021, não tivemos 

incêndios na Serra do Amolar. Porém 
a Brigada Alto Pantanal, do IHP, está 
pronta para atuar caso aconteça”, 
explica Letícia.

Um ano de aprendizado
Para a dra. Letícia, 2020 foi um ano 

de aprendizado. “Em 2020, muitas 
brigadas surgiram. Organizações 

governamentais, privadas e 
do terceiro setor, cada um estava 
atuando com sua capacidade 
máxima. Porém, vimos a falta de 
alinhamento entre as operações em 
diversas ocasiões. Esse curso foi uma 
oportunidade, oferecida pelo Ibama 
PrevFogo e também Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso do Sul, 
que serviu tanto para mostrar 
uma metodologia eficiente de 
comando de incidentes quanto 
para alinhamento entre os 
envolvidos. Hoje, caso 
aconteça uma operação de 
combate, a linguagem será 
única, todos terão ciência 
do que é um comando 
unificado e a terminologia 
será comum, facilitando a 
interação e promovendo 
sucesso nas operações”, 
esclarece.

Combatendo o fogo

Ofício apaixonante
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Dizem os desafetos que Rafael Galvan é um playboy de-
socupado que vive às expensas da fortuna familiar. Verdade 
ou não, o filho do presidente da Associação Brasileira dos 
Produtores de Soja (Aprosoja Brasil), Antônio Galvan, fez 
graves denúncias contra o pai e a madrasta. O dirigente ru-
ralista, um dos mais poderosos nomes do agronegócio brasi-
leiro e bolsonarista fanático, é investigado por financiar atos 
contra a ordem democrática. Rafael Galvan insinuou que seu 
pai praticou atos ilegais na Associação para beneficiar a em-
presa da ex-amante, atual esposa, que foi sua assistente, com 
quem mantinha um affair quando ainda era casado.     
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

ELAS VÊM AÍ       QUEM SERÁ?    

CAPÍTULOS           

NAS VITRINES             

ESTRANHO   

A PAZ DO CAMPO    

TELAS  

CORNETAS 

MISTBARBARIDADE!    

ADIANDO A APOSENTADORIA   

Se você conseguir manter-se calmo em uma situação 
negativa, você vencerá.   

A procura por pousadas rurais ou casas para alugar 
longe da área urbana, no feriado de 07 de setembro, au-
mentou muito nesta semana. Independentemente do preço 
da gasolina, tem gente que quer botar o pé na estrada para 
descansar, esfriar a cabeça e ficar longe dos anunciados 
agitos políticos.   

David Cardoso, 78, entrou na linha de frente das ora-
ções pelo cantor, compositor e amigo Erasmo Carlos, 80. O 
Tremendão foi internado com Covid-19. A amizade com o 
cineasta sul-mato-grossense começou a 1971, quando David 
Cardoso foi gerente de produção do longa “Roberto Carlos 
a 300 Km por Hora”, que além do rei da Jovem Guarda, Ro-
berto Carlos, tinha no elenco Erasmo Carlos, Raul Cortez, 
Reginaldo Faria e Flávio Migliaccio. Dirigido por Roberto 
Farias, com roteiro de Bráulio Pedroso, o filme foi o mais 
assistido na época: dois milhões, 785 mil, 922 espectadores!   

Em maio passado, na visita de Jair Bolsonaro (sem par-
tido) a Terenos (MS), a vereadora petista Camila Jara usou 
um berrante para protestar contra o presidente. Agora foi 
a vez de um colega de Jara manifestar-se recorrendo ao 
rústico instrumento de sopro. Para chamar atenção ao Sete 
de Setembro de apoio ao presidente, o vereador, médico e 
major do Exército Sandro Trindade Benites (Patriota) foi 
a uma das sessões da Câmara Municipal, nesta semana, 
com a corneta feita de chifre de boi. É um artefato típico 
e inevitável na rotina dos peões de fazenda para lidarem 
com o gado, representativo da cultura pantaneira.   

Intrigante a atitude do deputado estadual catari-
nense Jessé Lopes (PSL) recebendo, em seu gabinete, 
o economista e professor universitário colombiano 
Marco Antonio Heredia Viveros, ex-marido da bioquí-
mica cearense Maria da Penha Maia Fernandes. Ouviu 
dele – e até achou “intrigante” – sua versão sobre as 
agressões contra a bioquímica cujo caso inspirou a 
criação da lei de repressão e punição aos atos de vio-
lência contra as mulheres. A 1983, Viveros chegou a si-
mular um assalto para dar um tiro nas costas de Maria 
da Penha, deixando-a paraplégica. Pouco tempo depois, 
tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho. 

Hoje é dia do aniversário do ex-deputado federal Paulo 
Salim Maluf (Progressistas). Ele completa 90 anos. O 
paulistano Maluf presidiu a Caixa Econômica entre 1967 
e 1969, ano quando assumiu a prefeitura de São Paulo 
pela primeira vez. A 1979, foi indicado pela ditadura para 
o governo de São Paulo, saindo a 1982 para ser deputado 
federal. Perdeu a eleição para presidente da República no 
colégio eleitoral a 1984. Oito anos depois, assumiu, desta 
vez pelo voto, a prefeitura paulistana e a 2006 tornou-se o 
deputado federal mais votado do País, apesar das inúmeras 
denúncias de corrupção que pesavam contra ele, até perder 
o mandato a 2018, por decisão do STF. Com essa folha 
corrida na política, uma frase dele mostra sua trajetória:  
“Todo mundo sabe qual é o meu sonho. Não sou candidato 
a nada, mas sou candidato a tudo”.   

Anotem na agenda as personalidades femininas que 
podem – aliás, devem – protagonizar acontecimentos mar-
cantes no panorama político estadual a 2022: Rose Modesto 
(PSDB), Tereza Cristina (DEM), Simone Tebet (MDB), 
Adriane Lopes (Patriota) e Sidnéia Tobias (Podemos).   

Dos três senadores de Mato Grosso do Sul, apenas 
Soraya Thronicke (PSL) declarou voto em André Men-
donça, 48, indicado por Jair Bolsonaro (sem partido) para 
substituir o ministro Marco Aurélio Mello no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). Mas as apostas são de que Nelsinho 
Trad (PSD) deverá votar a favor de Bolsonaro.       

Ampliam-se ainda mais os horizontes do guitarrista 
campo-grandense Mateus Asato, 27, no exterior. Foi 
convidado, mais uma vez, para participar de uma turnê 
com o astro norte-mericano Bruno Mars. O jovem 
músico tem uma carreira bem definida nos palcos 
internacionais. Além de Bruno Mars, sua presença 
costuma ser requisitada por outras celebridades. Você 
pode conhecer o trabalho de Asato nas plataformas 
Deezer, Youtube ou Spotify.   

Pergunta que não quer calar: Se o povo está sem dinheiro 
para comprar cesta básica, de onde vai tirar grana para 
comprar fuzil? Só se de repente vai ter bolsa-fuzil.  

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fotos: Arquivo

O ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewando-
wski desistiu de aposentar-se antes da idade de limite, o que 
acontecerá no mês de maio de 2023. Ficará até completar 75 anos.   

Duas amigas queridas, Daiana Capucci e Janice Terra.   

ROUPA SUJA   

Retrato de uma Campo Grande que não é legal. Um 
deputado estadual de Mato Grosso do Sul, usando da 
boa-fé de um empresário da Capital, trocou os quatro 
pneus do veículo e aplicou o calote, levou sem pagá-los. 
A dívida vai aumentando dia a dia. Ele, nem aí, continua 
circulando como se nada tivesse acontecido. O que mais 
tem é bacana caloteiro. E tem mais, muito mais.   

Nos bastidores da política, já falam que, com a popularidade em alta, 
o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) poderá ser candidato à única 
vaga que teremos para o Estado ao Senado Federal. Se confirmar, 
Azambuja terá de deixar o governo seis meses antes do pleito. Na foto, 
Dona Fátima Azambuja e o governador, Reinaldo Azambuja.   

As juízas de Direito Denize Dódero, Vânia Arantes e Mariel Cavalin dos Santos.   

Lauriane e o advogado Luiz Henrique Volpe Camargo, que está na 
disputa para compor a lista sêxtupla da OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil), disputando a vaga de desembargador do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região.   O advogado Thiago Grillo e o publicitário Rodrigo Perez.   

Reprodução
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Gastronomia

Setembro Dourado

Finalistas disputam ao vivo concurso 
culinário de Shopping Campo Grande

AACC-MS alerta sobre sinais 
e sintomas e realiza lives 

Cinco pratos selecionados farão parte da seleção que acontece no próximo sábado no Clube Gourmet
Divulgação

Divulgação

Robert Crumb era um jovem cartunista em 
ascensão na década de 1960, e foi sem sombra 
de dúvida um dos maiores críticos da vida 
moderna em seus quadrinhos, tirinhas e até 
na arte de capa de discos. Controverso e bri-
lhante, Crumb nasceu na Pensilvânia, Estados 
Unidos, em 30 de agosto de 1943. O ilustrador 
cresceu em um ambiente familiar conturbado, 
em meio às discussões do pai ausente e da mãe 
superprotetora e viciada em anfetaminas, o 
que veio a contribuir com seu comportamento 
antissocial na adolescência.

Com a chegada da “era paz e amor”, Crumb 
viu a oportunidade perfeita de fazer parte da re-
volução sessentista e expor sua visão do mundo. 
Assim nasceu a “Zap Comix”, uma HQ artesanal 
imaginada por ele que tratou de mostrar aquilo 
a que o artista gráfico tinha vindo. Nela havia 
histórias intituladas “Keep on Truckin”, com 
observações ácidas cheias de metáforas, que 
se opunham ao conformismo da época. Com sua 
revista, ele foi o responsável pela criação dos 
quadrinhos underground, que pela primeira vez 
entravam no circuito comercial.

Crumb consagrou-se como um dos maiores 
quadrinistas de todos os tempos. Na minha 
opinião, um de seus inegáveis trunfos é sua ca-
pacidade de fazer com que seu mundo absurdo 
seja costurado com a realidade de uma maneira 
congruente. Um de seus maiores marcos foi 
“Fritz The Cat!”. Criado em 1965, o gato an-
tropomórfico do ilustrador vive em uma cidade 
com vários tipos de animais humanizados, e 
tem em sua rotina de artista uma vida sexual 
ativa e promíscua. O egocentrismo e a falta de 
moral do felino e as atitudes dos demais mora-
dores da metrópole traçam um quadro social 
espantosamente preciso em vários aspectos. 
Qualquer semelhança com o comportamento 
da geração “flower power”, da década de 1960 
não é mera coincidência. Quando li “O Gato 
Fritz” pela primeira vez, seu universo para mim 
era algo como a turma dos Looney Tunes, com 
hábitos pouco ortodoxos.

Crumb era um gênio e sabia como ninguém 
arquitetar reflexões que fizessem sentido entre 
o mundo real, e seu pandemônio artístico 
pessoal não se limita somente a seus perso-
nagens. Sua arte como ilustrador foi além dos 
quadrinhos. O quadrinista ama o blues e o jazz, 
e esses estilos musicais já foram tema de seus 
trabalhos. O segundo álbum da banda de rock 

Big Brother and the Holding Company, último 
disco que tinha Janis Joplin como vocalista, 
teve a capa desenhada por Crumb. A ilustração, 
entretanto, tinha sido criada para ser a con-
tracapa. Contrariado pela decisão, Crumb foi 
brigar com a gravadora. Além de não conseguir 
impor sua ideia original, acabou sem receber 
nenhum tostão pelo trabalho.

Mais tarde, em 2004, ele lança a HQ “R. 
Crumb Draws The Blues”, que no Brasil ga-
nhou o nome “Blues”, e que compila diversos 
trabalhos realizados pelo artista focalizando a 
música negra norte-americana. O cartunista, 
aliás, costuma torcer o nariz para a “música 
moderna”, que seria responsável pela desvalo-
rização do blues e do jazz tradicionais. “Talvez 
o ápice dessa rejeição tenha sido o dia em 
que Crumb bateu a porta na cara dos Rolling 
Stones”, conta Rogério de Campos, diretor da 
Conrad, editora que lançou “Blues” aqui no país. 
“A banda queria que ele desenhasse a capa de 
um de seus discos, mas ficou só na vontade.”

Polivalente, o artista gráfico também tornou-
-se escritor e, junto com sua esposa Aline 
Kominsky-Crumb, produziu diversas auto-
biografias. Sem contar que adaptou clássicos 
literários de nomes como Franz Kafka e 
Charles Bukowski para os quadrinhos. Com 
isso, o artista mostra não só uma capacidade 
invejável para ler a humanidade, mas para ser 
um legítimo historiador americano, já que suas 
histórias são relatos da vida em uma América 
cheia de vícios, defeitos e pecados.

Hoje, Crumb vive com a mulher e a filha, 
ambas também desenhistas, no sul da França, 
onde continua trabalhando. Citado em 2007 
como o 20º maior gênio vivo pela empresa 
de consultoria global Synectics, segue sendo 
amado por uns, odiado por outros, mas é 
inegável sua importância para a arte dos qua-
drinhos. (MR)

Marcelo   Rezende

Há 78 anos nascia o quadrinista 
e artista gráfi co Robert Crumb

Reprodução

Marcelo Rezende

Nesse sábado (4), cinco fi-
nalistas farão apresentação 
da preparação de pratos se-
lecionados no Concurso Culi-
nário Mestres da Terra. O 
evento será realizado no Clube 
Gourmet do Shopping Campo 
Grande, com transmissão ao 
vivo, e os finalistas passarão 
por avaliação de jurados reno-
mados. Os três primeiros co-
locados ganharão prêmios. O 
concurso conta com o apoio da 
Sectur (Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo), do Sesc 
(Serviço Social do Comércio) 
e da 067 Vinhos, como um dos 
patrocinadores. 

A competição reverencia a 
gastronomia regional. Com o 
perfil @cafe.comtudo, Andréia 
Luchetti foi a selecionada com 
a receita de sopa paraguaia, 
com ingrediente inusitado, o 
café, renomeando o prato como 
sopa morena. Kamila Luges, 
do perfil @kaseirinhodaka, 
chegou à fase final com a 
receita do sobá, inspirada na 
mãe, dona Elza. A receita de 
pacu recheado com hihi (man-
dioca ralada), e vinagrete de 
quiabo tostado, rendeu a Bruna 

Lopes, do perfil @brunalgl, a 
colocação entre os finalistas. 
O tradicional arroz carreteiro, 
preparado por Ailton Basilio 
Mico, do @ailtonbasiliomico, 
também faz parte da disputa. 
E, por fim, o macarrão de co-
mitiva, preparado por Ezio Ri-
beiro de Matos Júnior, do perfil 
@ezio_jr, com lombo suíno, 
carne-seca e bacon, também 
faz parte da seleção.

“Nosso propósito foi en-
volver toda a cidade nessa ho-
menagem à cultura da cidade 
morena, uma capital que traz o 
retrato de tantos povos e tantas 
tradições. A culinária foi a 
forma que encontramos de ce-
lebrar essa riqueza e valorizar 
o que temos de melhor: nossa 
gente”, afirma a gerente de 
Marketing do Shopping Campo 
Grande, Ana Paula Faustino.

O corpo de jurados será 
representado por profissionais 
e convidados como o chef de 
cozinha Edu Rejala, a influen-
ciadora  Mercia Santos, do 
@m_casinha, a chef de cozinha 
Helen Braz, representando a 
Sectur, Luiza Regina Pereira 
da Silva, como convidada de 
júri popular, Fellipe Carvalho 
Ribeiro Leite, representando a 

067 Vinhos, e Mariana Ribeiro, 
pelo Sesc. 

Além de levar em conta a 
criatividade na elaboração dos 
pratos e elementos históricos 
pessoais trazidos nas receitas, 
o júri vai, no dia 4, avaliar a 
preparação e o sabor. O evento 
terá transmissão ao vivo, às 18 
horas, pelo Instagram do Sho-
pping Campo Grande (@shop-
pingcampogrande) e YouTube 
do Sesc (https://www.youtube.
com/c/SescMatoGrossodoSul).

Premiação
Primeiro lugar: R$ 1.500,00 

em vale-compras no Shopping 
Campo Grande a ser utilizado 
com a assistente de compras, 
um voucher de fim de semana 
para o Sesc Bonito e um par de 
vouchers para o Sesc Sabor e 
Arte, e um voucher da 067 Vi-
nhos no valor de R$ 200.

Segundo lugar: um vale-
-compras de R$ 1.000,00 a ser 
utilizado com a assistente de 
compras e um voucher da 067 
Vinhos no valor de R$ 100.

Terceiro lugar: um vale-
-compras de R$ 500,00 a ser 
utilizado com a assistente de 
compras e um voucher da 067 
Vinhos no valor de R$ 100.

Setembro é o mês esco-
lhido em todo o Brasil para 
tratar um tema sensível e ne-
cessário: a conscientização 
a respeito do câncer infan-
tojuvenil. De acordo com 
o Inca (Instituto Nacional 
de Câncer), estima-se que, 
entre 2020 e 2022, surgirão 
8.460 casos novos de câncer 
por ano em crianças abaixo 
de 19 anos.

Por isso, durante o Se-
tembro Dourado, insti-
tuições de todo o país se 
comprometem a divulgar 
informações sobre o câncer 
infantojuvenil, com o intuito 
de aumentar os índices de 
cura. Em Mato Grosso do 
Sul, a AACC-MS (Associação 
dos Amigos das Crianças 
com Câncer) encabeça essa 
campanha. Tradicional no 
estado, desde 1998, a enti-
dade acolhe crianças e ado-
lescentes com câncer de todo 
o Mato Grosso do Sul e, em 
2021, mesmo com a pan-
demia, a instituição recebeu 
53 novos assistidos. 

Segundo o dr. Marcelo 
dos Santos Souza, oncolo-
gista pediátrico responsável 
pelo Cetohi (Centro de Tra-
tamento Onco-Hematológico 

Infantil), quanto antes os 
sinais e sintomas do câncer 
infantojuvenil forem de-
tectados, maiores são as 
chances de cura.  No Cetohi, 
em 21 anos de funciona-
mento, já foram tratadas 
cerca de 1.700 crianças e 
adolescentes de 0 a 18 anos 
com câncer e mais de 1.500 
crianças com doenças he-
matológicas. Ele conta que, 
hoje, o índice de cura está 
próximo de 67%, mas varia 
de acordo com o tipo de 
câncer e o quão avançada 
está a doença quando o 
paciente chega para trata-
mento, por isso, detectar 
a doença o quanto antes 
pode ser crucial. “Os prin-
cipais sinais e sintomas 
são perda de peso; man-
chas roxas, sangramento 
pelo corpo sem machucado; 
febre prolongada de causa 
não identificada; vômitos 
acompanhados de dor de 
cabeça, diminuição da visão 
ou perda de equilíbrio; dores 
nos ossos ou nas juntas, com 
ou sem inchaços; caroço em 
qualquer parte do corpo, 
principalmente na barriga; 
crescimento dos olhos, po-
dendo estar acompanhado 

de mancha roxa no local. 
Se você perceber qualquer 
um desses sinais e sintomas 
em alguma criança, não he-
site, procure ajuda médica. 
O diagnóstico precoce pode 
salvar vidas”, alerta.

Lives
Assim como no ano pas-

sado, a AACC-MS realizará 
uma série de lives para marcar 
o Setembro Dourado e desmis-
tificar o câncer infantojuvenil, 
que é um tema tão delicado, 
principalmente por se tratar 
de crianças e adolescentes. 
Para trazer mensagens de es-
perança e cura, além da cons-
cientização, foram convidados 
voluntários, funcionários e 
ex-assistidos da AACC-MS 
para bate-papos que serão 
transmitidos pelo Instagram 
@aacc_ms. 

A primeira conversa será 
no dia 9, às 14h (horário 
local), com o doutor Mar-
celo dos Santos Souza, que 
falará sobre a importância 
do trabalho do Cetohi para o 
aumento dos índices de cura.

Para conferir a progra-
mação completa, basta ficar 
de olho nas redes sociais da 
AACC-MS.
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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 02/09

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

Sextou, Áries, mas é melhor esperar um pouco 
antes de comemorar, meu cristalzinho! Isso porque 
Lua e Plutão batem de frente nessa madrugada 
e pode sobrar pra você. A relação com a família 
pode ficar um pouco tensa, especialmente se já 
andam se desentendendo por causa do trabalho. 
Palpite do dia: 07, 52 e 16. Cor do dia: marfim.

Logo cedo, o astral estará um pouco pesado e pode 
causar alguns dissabores nas comunicações. Há risco de 
se chatear com fofocas, fake news ou ser alvo de gente 
invejosa, seja nas redes sociais ou no trabalho mesmo. Tá 
amarrado! Para se resguardar, escolha as palavras com 
cuidado e procure pensar com calma antes de comprar 
briga. Palpite do dia: 53, 08 e 80. Cor do dia: verde.

Você precisa redobrar os cuidados com dinheiro logo 
cedo, porque Lua e Plutão se estranham e podem 
jogar areia nos seus planos. Se pintar o desejo de fazer 
compras por impulso, esconda o cartão de crédito. 
Também pode surgir alguém com proposta pra você 
investir em um novo negócio que promete um dinheiro 
bom demais para ser verdade -- desconfie e caia fora! 

Sextou, Câncer, mas ainda é cedo pra comemorar, viu? 
Primeiro, as estrelas avisam que será preciso mais 
empenho pessoal ao cuidar das suas obrigações se 
quiser resolver alguma coisa na parte da manhã. Pode 
descobrir problemas em alguns relacionamentos, seja na 
área pessoal ou profissional. Palpite do dia: 37, 91 e 01. 
Cor do dia: pink

É bom você ficar esperto nessa manhã, Leão, porque 
a Lua segue infernizando o seu signo e ainda vai brigar 
com Plutão nessa madrugada. O resultado é que você 
pode perder a paciência por qualquer coisinha no 
trabalho, mas mesmo que as coisas não saiam como 
gostaria, respire fundo e não aja por impulso. Palpite do 
dia: 83, 20 e 92. Cor do dia: preto

A Lua vai se desentender com Plutão nessa madrugada e 
a sexta começa mais tensa do que você gostaria, Virgem! 
Esse astral pesado vai se refletir no contato com os 
amigos e com pessoas de fora, por isso, não dê bobeira. 
Antes de tocar em um assunto complicado com alguém 
da turma, pense se realmente vale a pena, ok? Palpite do 
dia: 30, 57 e 12. Cor do dia: azul-celeste

A sexta começa um pouco tensa em casa e será 
preciso boa vontade se quiser evitar problemas. Ainda 
bem que a Lua se muda para Leão depois do almoço 
e o astral logo melhora! Cuide das suas obrigações 
primeiro, assim, poderá curtir a companhia dos 
amigos mais tarde sem dor na consciência. Palpite do 
dia: 04, 58 e 22. Cor do dia: carmim

Sextou, Escorpião, mas vai ser preciso equilibrar o desejo 
de sair, passear, conhecer um lugar novo, etc., com as 
obrigações que estão na sua lista de tarefas logo cedo. 
Ainda bem que a Lua muda para Leão mais tarde e 
promete foco na carreira depois do almoço. Bora lá fazer 
planos a longo prazo e  anotar boas ideais. Palpite do 
dia: 32, 50 e 41. Cor do dia: preto

As mudanças continuam em alta nesta sexta, mas 
é melhor abrir os olhos pra não perder grana com 
imprevistos. Se não tiver cuidado com o excesso de 
gastos, também pode se enrolar com os boletos lá na 
frente. A boa notícia é que também há chance de sair no 
lucro ao lidar com impostos, herança, papeladas... Palpite 
do dia: 69, 96 e 33. Cor do dia: rosa-claro

As diferenças ficam mais realçadas do que as afinidades 
logo cedo, Capricórnio, e pode ser complicado manter 
a paz na convivência com o pessoal de casa ou com o 
love. Sabendo disso, tente relevar algumas coisas e não 
fique procurando briga por causa de bobagens. E isso 
também vale para o trabalho! Palpite do dia: 16, 07 e 
52. Cor do dia: rosa-claro

Sextou, meu bem, mas o astral logo cedo não será 
dos melhores! Se deixou alguma tarefa pra terminar, 
redobre a atenção com algum problema ou atraso. 
E não é só o trabalho que vai enfrentar problemas -- 
nada de baixar a guarda com a saúde, já que podem 
surgir desafios e complicações pela frente. Palpite do 
dia: 62, 71 e 53. Cor do dia: dourado

A sexta começa com o clima pesado logo cedo e há 
sinal de tensão na relação com os amigos. Mas não se 
preocupe demais com isso, porque esses atritos podem 
ser contornados se você tiver boa vontade e ficar mais 
na sua. Depois, com a Lua de mudança para Leão, 
vai sobrar disposição para cuidar de alguns assuntos 
práticos que vinha adiando, especialmente no trabalho. 

TI Ti TI 
Globo 15h30

Império
Globo 20h30

Chiquititas
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Pega-Pega
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Mathias diz a Eric que o tratamento com 
Bebeth está evoluindo e que irá levá-la para 
visitar o túmulo da mãe. Eric aceita Domênico 
como detetive particular para investigar o 
roubo do hotel. Domênico revela a Eric que os 
depoimentos de Agnaldo e Wanderley se con-
tradizem. Dom revela a Cristóvão o resultado 
do exame de DNA e comprova que ele é seu filho 
perdido. Cristóvão e Dom se abraçam emocio-
nados. Antônia questiona Arlete sobre o motivo 
de ela ter abandonado Júlio. Eric combina com 
Domênico para investigar Agnaldo e Wanderley.  

Edgar convence Luisa a entrar na clínica. Ju-
linho rejeita Thales. Thaísa beija Eduardo. Luti 
pede um tempo a Camila para desfazer o mal 
entendido com Valquíria. Luisa planeja se vingar 
de Marcela. Jaqueline chega ao seu ateliê com 
Ariclenes e encontra Jacques. Rebeca discute com 
Gino por causa do sofrimento de Jorgito. Marcela 
tem um pesadelo com Luisa, e Renato a acode. 
Julinho fala sobre Thales com Marcela. Nicole fica 
furiosa com a entrevista de Stéfany na internet. 
Luti se encontra com Valquíria na faculdade e 
revela que rompeu com Camila. 

Pedro não reconhece Tonico, que fica frustrado. 
Teresa se encanta com Dolores. Borges prende 
Lupita. Chega o dia da festa de noivado de Samuel 
e Pilar. Cândida diz que Justina e ela trabalharão 
juntas. Borges segue Abena e Baltazar, que vão 
ao encontro de Minervina. Quinzinho afirma a 
Clemência que não desistirá do sonho de ter um 
cassino. Pedro e Teresa se beijam. Guebo alerta 
Olu e Samuel para o sumiço de Abena e Baltazar. 
Samuel expulsa Lupita da Pequena África. Li-
curgo e Germana descobrem que Quinzinho está 
vendendo os imóveis de Vitória. 

Lobão se recusa a entregar Karina e incentiva 
a menina a disputar o campeonato Warriors. 
Delma pede que Nando converse com Pedro. Gael 
interrompe a luta entre Karina e Diego, e a menina 
deixa a academia acompanhada de Lobão. Bianca 
avisa a Edgard que não tem condições de atuar. 
Nando convence Pedro a tentar reconquistar Ka-
rina. Heideguer pede que Lobão desista de brigar 
pela guarda de Karina. Jade se desculpa com 
Bianca por suas armações. Lobão entrega a Karina 
uma cópia da inscrição do Warriors, e Cobra e Nat 
se oferecem para treinar com ela.

Vivi vai para uma nova sessão de fotos e des-
cobre que Duda também foi chamado e que farão 
cliques juntos. Carol avisa Chico que irá junto com 
Bia conversar com Edgard (Maurício Machado). 
Marian presenteia Maria com um vestido para a 
boneca Laura. Cris e Andre conversam sobre o 
site de notícias que querem fazer para abordar 
diversos assuntos. André elogia Cris e o blog dela. 
Cris fica feliz. Duda convida Vivi para tomar sor-
vete. De tanto ele insistir, ela aceita.  Thiago perde 
a concentração durante a partida de futebol por 
ficar pensando se Robson é mesmo seu pai. 

Maria Clara, José Pedro e João Lucas hosti-
lizam Maurílio. Maria Marta confirma a morte 
de José Alfredo. Maurílio explica para Claraíde 
e Silviano as novas regras da casa. Cláudio e 
Beatriz ridicularizam o convite para a festa de 
aniversário de Magnólia e Severo. Enrico ga-
rante a Felipe que acabará com a reputação de 
Vicente. Manoel leva Cora para ver o depósito de 
bebida de seu bar. Jurema sonha novamente com 
Jairo. Xênia combina com Pietra sua vingança 
contra Juliane. Leonardo convida Amanda para 
representar Maria Marta na escola de samba. 

Novelas Novelas Novelas 
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Personagem de Dudu de Oliveira será 
seduzido por Isabel Fillardis em ‘Gênesis’

Nascido em Duque de Caxias, Dudu de Oliveira faz seu primeiro 
papel numa novela agora na última fase de “Gênesis”. Ator há 15 
anos, ele interpreta Abumani na trama da Record. O personagem 
é o melhor arqueiro de uma família de guerreiros que é feito 
escravo e vendido após uma batalha. Na prisão, ele conhece 
José (Juliano Laham), de quem se tona amigo. Na foto, feita num 
intervalo das gravações, Dudu posa com Isabel Fillardis, que vive a 
egípcia Amanishakheto. “Abumani fará um acordo para seduzir a 
Amanishakheto e provocar ciúmes no Potifar (Val Perré). Mas ela 
acaba despertando nele o desejo de construir uma família”, conta 
Dudu, que também está no elenco do filme “Abestalhados 2”.

As atrizes Nathalia Dill e Ester Dias são 
amigas e parceiras no esporte no filme “Um 
Casal Inseparável”, de Sergio Goldenberg, 
que estreia na próxima quinta-feira, dia 9 
de setembro, nos cinemas. Na produção da 
TvZero, as personagens Manu (Nathalia) 
e Rita (Esther) formam uma dupla no vôlei 
de praia que é convidada para jogar num 
importante campeonato. Elas rodaram as 
cenas na Praia do Leme, no Rio.

Nathalia Dill e 
Ester Dias formam 
dupla de vôlei no 
fi lme ‘Um Casal 
Inseparável’

Telinha

Atores de ‘Quanto Mais Vida Melhor’ 
aprendem pole dance para novela

No elenco de “Quanto Mais Vida Melhor”, próxima novela inédita das sete da Globo, Carol Garcia 
e Alessandro Brandão posam ao lado da instrutora Juliana Natal (com a máscara estampada), 
proprietária do estúdio Amora Pole Dance, em Ipanema. Além da dupla, ela preparou as atrizes 
Valentina Herszage, uma das protagonistas da novela, e Valentina Bandeira. As personagens irão 
praticar a dança na boate que será um dos principais cenários da história – a equipe do estúdio 
Amora também faz parte do elenco de apoio fixo deste núcleo. “Todos os atores já estão com um 
bom repertório de movimentos”, conta Juliana, que também dá aulas para Ana Hikari, atriz que 
está na novela, mas não praticará a dança na ficção. “O pole é uma prática que exige muito do 
corpo. Performar o feminino é bem delicado. Tem de ter atitude, confiança e postura”, ensina.
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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 

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

ED 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

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

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

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

CASA PRÓPRIA É 
REALIDADE

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

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   

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 

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

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

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

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

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  

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   

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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 

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 

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

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 

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

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

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

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

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

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

ED DONA NETA REFOR-
MADO

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

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

ED 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 

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

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

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  

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 

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

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

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 

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

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

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

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

TRANSFERÊNCIA NOVO 
SÉCULO

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

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

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela Dal-
va, Polonês, Vila Nascente, 
Caranda 1, Caranda 2 e 
Caranda 3. Ligação e What-
sapp (67) 99294-9334  
Edison Salles

VENDE-SE UM TERRE-
NO NA MORENINHA IV 

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

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

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

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

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

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

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

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

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

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

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

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

STRADA ADV DUPLA 
1.8

ANO: 2011/2012 COR: 
BRANCA /COMPLETA/ R$ 
43.500  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RANGER CD 2.2 XLS 
4X4 

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

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

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

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

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

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

KA + 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
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KA + SE 1.5 MEC. 
2016 2017

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

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

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

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

VOYAGE 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 

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

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

GOL 1.6 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 

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

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

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

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

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

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

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT 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
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

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

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

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. 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 Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. 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
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
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
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGI-
TUDE 1.8 FLEX AUTOMA-
TICO 2018 2019 BRANCO 
40047 QPJ2352 Flex TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

C3 ORIGINI 1.5
ANO 2013/2014 COR: 
BRANCA/COMPLETO/R$ 
31.900  C.O.M VEICULOS 
-Av. Bandeirantes,2796   
fone: (67) 99981-
8686/3385-2674 Email;m-
mincarone@terra.com.br

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

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

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

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

COMPASS LONGITUDE 
2.0

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

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

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

CERATO 1.6 EX3 
SEDAN

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

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

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

207 HACT 1.6 KIQ-
SILVER

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

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

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

SANDERO EXPRESSION 
1.0

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

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

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

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

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

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

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

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 PRATA 
123951 HTG9808 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V HI-FLEX MEC. 2013 
2014 BRANCO 113765 
NSC4749 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

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

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983
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FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

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

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

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

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

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

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

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

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

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

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

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

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

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

FIT LX FLEX 2008 2008 
FIT LX FLEX 2008 2008 
VERMELHO 192181 
HTA4982 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

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

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

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

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

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

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

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

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

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

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

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

CUIDADORA DE IDOSOS 
VANESSA

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

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

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

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

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

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

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

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

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

DESENTUPIDORA LIM-
PA TUBOS FOSSÃO

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

REZENTEC SEGURANÇA 
ELETRÔNICA

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

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

BORCHERT MULTI 
SERVIÇOS – CREA MS 

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

FRETE E PEQUENAS 
MUDANÇAS 

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

KL AR-CONDICIONADO
Trabalhamos com manu-
tenção e higienização de 
ar-condicionado de todas 
as marcas. Promoção de 
verão, manutenção e higie-
nização R$ 180,00, instala-
ção R$ 250,00. Atendemos 
em toda Campo Grande/ 
MS Contato: (67) 99182-
1224 Kauan

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

MARIDO DE ALUGUEL 
GUSTAVO

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

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

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

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

CHAMA O SOUZA QUE 
ELE RESOLVE

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

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

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

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

ADÃO MIRANDA EM-
PREITEIRO DE OBRAS

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

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. 

DEDETIZAÇÃO COM 
GARANTIA

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

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

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

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

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

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 

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

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

GENÉTICA SÊMEN 
INSEMINAÇÃO ARTI-

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

3º ENCONTRO DE 
MULTICOLECIONISMO 

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

KEL GOURMET BOLOS 
E DOCES 

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

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

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

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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