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MS planeja concluir em 
dezembro aplicação da 
dose reforço nos idosos

Delinha
celebra 85 anos 

Yeltsin Jacques foi homenageado em sua terra natal com carreata. Corredor que conquistou duas medalhas de ouro nas 
Paralimpíadas de Tóquio manifesta o seu desejo por mais medalhas no Mundial 2022 e no Parapan-Americano de 2023. Página B1

ANO XIX | Nº 5.833| CAMPO GRANDE-MS | R$ 1,00 |QUINTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 2021 JornalOEstadoMS

ESTADOO
3345-9000(67)

www.OESTADOONLINE.com.br

ESPORTES

ARTES

SUPREMO
REAGE

CÂMARA
RESPONDE

CAMINHONEIROS
PARADOS

Articulação começa ganhar forma e ser debatida em Brasília, parlamentares de MS integram os grupos nacionais

Impeachment de Bolsonaro é cogitado e 
apoio popular deve ser o fiel da balança

Lideranças partidárias de 
Mato Grosso do Sul divergem 
sobre o pedido de impeachment 
do presidente após discursos 
antidemocráticos nas manifes-
tações de 7 de setembro. Em 
análise sobre o tema alguns 

se posicionam a favor do afas-
tamento, ao passo que outros 
ponderam que o presidente tem 
apoio popular das ruas e que 
isso deve pesar na balança. Além 
disso, Bolsonaro tem aval do 
“centrão” e conta com partidos 

que se declaram independentes e 
que não tendem a entrar no jogo 
da instabilidade política. Até o 
momento, partidos como  PSDB, 
MDB, PSD, Novo, Solidariedade, 
Cidadania, PDT e PT começaram 
a discutir a ideia de abertura 

do processo de afastamento. O 
vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, acredita que 
não existe um clima para impe-
dimento de Bolsonaro. Um dos 
motivos seria a base do governo 
no Congresso Nacional que 

detém a maioria para segurar o 
pedido. Além disso, Mourão acre-
dita que o respaldo popular do 
presidente, mostrado em 7 de se-
tembro, pode ser um dos pontos 
favoráveis para barrar a pauta 
do impeachment. Páginas A3 e A4

Estado deve alcançar 
ainda nesta semana 
a imunidade coletiva

Frente fria traz alívio 
e chuvas. Página A6

Tite mantém 
time titular para 
encarar o Peru

Ministro Luiz Fux 
garante que descum-
primento das deci-
sões implica crime 
de responsabilidade 
e adverte: “Ninguém 
fechará esta corte. Nós 
a manteremos de pé, 
com suor e perseve-
rança”, reagiu presi-
dente do STF.

Sem citar impeach-
ment, o presidente da 
Câmara, Arthur Lira, 
fez um discurso em 
que elevou o tom de 
crítica ao presidente 
Jair Bolsonaro. “É 
hora de dar um basta 
a essa escalada, em 
um infinito looping 
negativo.”

Estradas em ES, PR 
e SC foram bloqueadas 
por caminhoneiros em 
reação ao Supremo. Em 
MS, rodovias passaram 
o dia interditadas, mas 
devido manifestações 
de indígenas. A PRF 
não descarta novas 
paralisações para 
quinta-feira (9).

A seleção brasileira está 
em Recife (PE), onde nesta 
quinta-feira (9), às 20h30 
(de MS), enfrenta o Peru, 
na Arena Pernambuco, 
pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo. Tite tem à 
disposição a mesma esca-
lação que iniciou contra a 
Argentina. Página B2

A “Dama do Ras-
queado” conta que os 
sonhos ela deixou para a 
juventude e diz que a ma-
turidade a ensinou a ter 
os pés no chão. Página C1

Primeiro Estado a começar a vacinação 
da terceira dose em idosos, Mato Grosso 
do Sul impôs como meta concluir até de-
zembro o reforço vacinal das pessoas com 
60 anos ou mais. Até o momento, apenas 
15.323 dos moradores receberam a ter-
ceira dose, 4,5% do total de 337.848 que 
ainda precisam ser alcançados. Página A5

Com a chegada de um novo lote de va-
cinas, Mato Grosso do Sul deve atingir a 
imunidade coletiva ainda esta semana, ou 
seja, ter 70% da população acima dos 18 
anos imunizada com o ciclo completo de 
vacinação, segunda dose ou dose única. 
A previsão é do secretário estadual de 
Saúde, Gerado Resende. Página A5
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Estiagem e geadas levam 
Capital a ter a cesta
básica mais cara do país

Dólar fecha a R$ 5,32 
e Bolsa despenca 
com crise na política

Fenômenos climáticos, como estiagem e 
geada, contribuíram para o aumento signi-
ficativo do valor da cesta básica em Campo 
Grande, no mês passado. Segundo o Dieese 
(Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos), o preço médio 
do conjunto de alimentos subiu 3,48%, a 
maior diferença entre as 17 capitais. Página A7

O Ibovespa fechou em forte 
queda ontem (8), mostrando um de-
sempenho negativo. Já o dólar dis-
parou fechando a R$ 5,32. O motivo 
foi a ressaca do 7 de setembro com 
a crise política. Página A8

Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande  18º        25º
Dourados  16º        23º
Corumbá  17º        27º
Ponta Porã  15º        21º
Três Lagoas  23º        31º

Sol com muitas nuvens durante 
o dia. Períodos de nublado, 
com chuva a qualquer hora.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Os últimos acontecimentos que sacu-
diram o mundo tiveram um saldo po-
sitivo, no sentido de ter provocado o 

despertar do ser humano. A espiritualidade 
está se manifestando em tudo e em todos. A 
religiosidade sincera e verdadeira tem estado 
presente.

Sinto que, desde que o ser humano existe, 
ele naturalmente junta as mãos quando se 
dirige a algo superior. Parece ser ao mesmo 
tempo instintivo e intuitivo.

Agora, a ciência comprova a eficácia desse 
ato, comprovando o que naturalmente cada 
um já sabia empiricamente. O gesto significa 
conexão com Deus.

As mãos juntas representam igualdade 
e reconhecimento da divindade do outro. 
Estimulam e motivam a meditação, propor-
cionando reverência e respeito, tranquilidade 
e paz interior.

É um hábito que remonta aos tempos mais 
antigos. Desde as práticas judaicas, dos ensi-
namentos hindus, do yoga e do budismo. Jesus 
ensinava aos seus discípulos que ao adentrar 
uma casa, unissem as mãos, dizendo: “Paz a 
esta casa e a todos os que aqui estão”. 

As mãos juntas têm um simbolismo muito 
poderoso na história da humanidade, indepen-
dentemente de crença ou religião.

Agora, Thaís Faria Coelho, uma neuro-
cientista brasileira, com mais de 20 anos de 
experiência, divulga por meio do instituto que 
leva seu nome uma série de ensinamentos que 
comprovam o significado das mãos juntas. 
Recentemente, em um vídeo no seu canal no 
YouTube, ela contou que a ciência confirma a 
eficácia dessa atitude, dizendo que ao juntar as 
mãos, as pessoas acionam os lobos temporais 
no cérebro, fazendo uma conexão com Deus. 
Os cientistas deram a essa região do cérebro 
o nome de “ponto de Deus”.

Esse fato está chamando a atenção de 
todos, porque confirma o que a religião já 
pregava sem evidência científica, baseada na 
intuição, mas que na realidade é verdadeira.

A pandemia, que tanto espanto continua 
causando em todo o mundo, nos colocou frente 
a frente com a morte. Morte, que na realidade 
é uma consequência natural da vida. Todos os 
dias morre gente em todo o mundo, pelos mais 
variados motivos. Assim como, diariamente, 
nasce gente em todo o mundo. Uns chegam. 

Outros partem de volta para a pátria espiri-
tual, onde daremos continuidade aos nossos 
trabalhos.

Por curiosidade, fiz um levantamento sobre 
o número de mortos e de nascimentos no 
Brasil. Segundo a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais, no ano de 
2020 morreram l.464.243 pessoas, enquanto 
2.629.317 nasceram. Ou seja, nasce muito mais 
gente do que morre. E por que os nascimentos 
não merecem tanto destaque? Notícia boa não 
dá samba, não dá notícia.

Penso que seja por causa do apego, que 
condiciona e dirige a vida de quase todas as 
pessoas. O apego faz pensar que se perdeu 
um pai, uma mãe, um filho, um irmão etc. Mas, 
parafraseando Lavoisier: “Na natureza nada 
se perde, nada se cria, tudo apenas se trans-
forma”. Esta verdade, quando devidamente 
entendida, propicia a verdadeira libertação.

A transformação que esse entendimento 
proporciona não pode ser descrita por pa-
lavras, pois implica na vivência dessa ex-
periência salutar e libertadora. A situação 
natural provocará, penso eu, o despertar que 
conduzirá cada um a trilhar o seu caminho 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Co le ti va men te, a man che te de ontem:

Foi:   80% mui to im por tan te  |   5% pouco im por tan te
  10% im por tan te         |   5%  sem im por tân cia

2 Os tex tos da pri mei ra pá gi na con ti nham 
algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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“Manifestações pacífi cas 
marcam o 7 de setembro”

“Manifestações pacífi cas 
marcam o 7 de setembro”
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“Somos o que fazemos. No dia em que fazemos, 
realmente existimos; nos outros, apenas duramos.”
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Editorial

Mãos juntas

Ruy Celso Florence: o professor!

Heitor Rodrigues Freire 

Ronaldo Braga 

A arte de lecionar é seguramente uma 
das mais sublimes missões conferidas 
ao educador(a). Para isso, no entanto, 

é preciso que haja da parte do professor não 
apenas o conhecimento do conteúdo a que se 
preste a ensinar eis que tal se revela indispen-
sável para o êxito buscado. 

Outros ingredientes, igualmente, se tornam 
tão ou mais importantes para o aprendizado do 
aluno. Poder-se-ia e o faço desde já, salientar 
alguns deles: carisma, didática, bom humor, 
liderança, senso crítico e presença de espírito 
para, sem delongas, ficarmos por aqui.  

A simbiose desses elementos tem o condão 
de tornar harmonioso o espaço acadêmico, 
seja como alhures compartilhado em sala de 
aula on-line ou presencial. Dito isso, noutras 
palavras é lembrar da performance do incom-
parável professor Ruy Celso de cuja carreira 
tem sido consagrada por sucesso há mais de 
três décadas no ensino superior, especialmente 
na cadeira do Direito Penal. Suas aulas sempre 
foram marcadas pelo firme propósito de formar 
e preparar os operadores do direito não só 
para o presente senão para o futuro – um 
visionário contumaz! Uma de suas maiores 
preocupações neste mister sempre foi voltada 
à ética que quando ausente, a graduação ou a 
pós-graduação se tornam insuficientes para o 
alcance do sonho sonhado pelo aluno.

 Aliás, num ligeiro reflexo memorial não há 
olvidar que sempre pautou suas aulas por com-
partilhar ensinamentos acerca dos princípios 
que norteiam o Direito Penal, algo que de per 

si o torna diferente e referência positiva aos 
que embebecem do seu inesgotável conheci-
mento jurídico. Dizia sempre que aqueles que 
aprendem e dominam os princípios abreviam 
o caminho da vitória. Não consigo imaginar 
quantos operadores do direito que, hoje no 
mercado, ganhando a vida na trincheira pri-
vada ou pública puderam desfrutar dos seus 
ensinamentos em salas de aulas, palestras e/
ou encontros similares. 

Todavia, possivelmente não são poucos, em-
bora para poucos. Infelizmente não tive a honra 
de figurar no rol de seus alunos quando busquei 
graduar-me, não o conhecia, à época estudava 
noutra Universidade onde ele não compunha 
o quadro docente; uma pena, poderia ter sido 
melhor! Inobstante, por sorte e oportunidade 
experimentei algo que marcou minha vida 
profissional e que jamais esquecerei, sendo-lhe 
eternamente grato: pelas suas mãos me tornei 
também professor de Direito Penal. 

Claro, salvaguardando as devidas propor-
ções de conhecimento, experiência e capaci-
dade inigualável que o acompanha ao longo 
dos tempos. Tive minha primeira oportunidade 
em sala de aula na graduação do curso de 
Direito, inicialmente o substituindo no período 
noturno e posteriormente no matutino. Tremia 
que só vara verde. E lá já se vai uma década. 
Cheguei a pensar que não daria conta eis que 
a comparação rotineiramente exercida pelos 
alunos era inevitável eis que desprovido de 
conhecimentos suficientes, necessários para a 
escorreita prática professoral. Mesmo assim, 

me agarrei naquela máxima: “ou vai ou racha”. 
Não desisti e fui pegando gosto pela coisa. 

Ainda me lembro, sempre nas horas vagas me 
aconselhava com ele e logo me fortalecia para 
o embate que se avizinhava na próxima aula. 
Substituir um professor no quilate de Ruy Celso 
com todo seu cabedal jurídico e acadêmico 
além dos inúmeros títulos que os confere não 
é fácil, pelo contrário chega a ser assustador. 
Às vezes a ansiedade era tanta que sequer 
conseguia disfarçar em sala de aula. Isso era 
notório entre todos os presentes. 

Mas, procurava me conter e lembrar que 
minha responsabilidade era tanta que não 
poderia falhar, não corresponder à altura, sob 
o ângulo de comprometê-lo perante a própria 
Instituição de Ensino Superior e assim trair 
sua confiança. E, com esse pensamento e muita 
dedicação (o que possuía em abundância) 
ministrava minhas aulas. 

O tempo passou até que ele “o professor” in-
dicou e ainda afiançou minha contratação nos 
quadros de colaboradores da Universidade, 
onde ainda me encontro. Embora não mais 
conosco – hoje noutra Faculdade, emprestando 
seu rico saber – a lembrança é sempre presente 
assim como os comentários daqueles que não 
o esquece e o enaltece pela contribuição que 
sempre dispensou na formação dos que um dia 
sonharam em estudar Direito. 

Confesso, nunca sonhei ser professor até o 
dia que recebi o convite para o substituir numa 
aula ocasião em que não pudera estar presente 
e, desde então tenho dividido minha vida profis-

Advogado criminalista e professor
 universitário

Corretor de imóveis e advogado

Os discursos de Jair Bolsonaro du-
rante os atos de 7 de setembro 
reacenderam declarações públicas 

de partidos de centro e da oposição em 
defesa do impeachment do presidente da 
República. Até grupos de WhatsApp foram 
criados para afinar as ideias. Apesar das 
falas, governadores, dirigentes e lide-
ranças partidárias do “centrão” avaliam, 
nos bastidores, que um eventual pedido 
de impeachment de Bolsonaro dificilmente 
avançaria hoje no Congresso.

A avaliação é a de que a saída 
de Bolsonaro não interessaria nem 
mesmo à oposição. Isso porque alçaria 
à Presidência um personagem que pode 

“bagunçar” o jogo eleitoral para 2022: 
o vice-presidente Hamilton Mourão. As 
recentes pesquisas eleitorais revelam 

que a disputa pelo Palácio do Planalto 
no próximo ano estaria polarizada entre 
o ex-presidente Lula e Bolsonaro. As 
demonstrações de apoio do presidente 
recebido das ruas vindo das capitais 
brasileiras mostram que não será em 
uma canetada que se tirará o presidente 
do mandato. E também não é à toa que 
o medo de uma paralisação que afeta o 
cotidiano da população brasileira toma 
conta, já que Bolsonaro tem a total sim-
patia dos caminhoneiros. 

Recordemos de que quando, a classe 
para, o Brasil também para. Os bra-
sileiros convivem com a inflação nas 
alturas. Ontem, o recado foi dado com 

fechamento parcial de algumas rodovias 
e manifestação em frente do Congresso. 
No campo político, lideranças do “cen-
trão” citam também que deputados 
federais do bloco não aprovariam o 
impeachment de Bolsonaro hoje, pois es-
tariam “bem abastecidos” com emendas 
parlamentares pagas pelo governo fe-
deral. No geral, caciques do “centrão” 
preferem manter Bolsonaro enfraque-
cido no poder a tirá-lo do governo. A 
avaliação é a de que o enfraquecimento 
do atual presidente fortaleceria uma 
“terceira via” em 2022. O Brasil não tem 
condições de enfrentar um impeachment 
nesta altura.

Impeachment nesta altura

“bagunçar” o jogo eleitoral para 2022: 

A avaliação é a de que 
o enfraquecimento do 
atual presidente forta-
leceria uma “terceira 
via” em 2022. O Brasil 

não tem condições de en-
frentar um impeachment 

nesta altura.

individual, a pensar por si mesmo, porque 
ocupará toda a sua alma, desimpedida e sem 
a distração de pensamentos secundários, sem 
ser corrompida por artifícios retóricos.

E assim, de mãos juntas, vamos agradecer 
a Deus e conectar-nos com Ele.

sional com a docência a qual procuro, todos os 
dias, me espelhar na figura do meu mestre que 
me faz pensar e refletir e, que não somente en-
sina matérias mas disciplina alunos, aconselha, 
planeja o futuro e principalmente é formador 
de opinião. Em conclusão e com a aquiescência 
do caro leitor, digo que não poderia em vida 
deixar de reverenciar aquele que sem dúvida 
nenhuma é o maior professor de Direito Penal 
que pude conhecer. 
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Visita
O vereador Jamal Salém (MDB) 

visitou o jornal O Estado ontem 
(8) e aproveitou para tomar um 
café com o diretor da empresa, 
Jaime Vallér. Na ocasião o par-
lamentar aproveitou para falar 
sobre o bom desempenho do 
mandato na Câmara de Campo 
Grande e salientou a importância 
da imprensa. 

TCE-MS  

O Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul 
realiza leilão virtual do tipo “maior lance” para a venda de bens 
que já não servem mais à finalidade para a qual foram adquiridos, 
de propriedade da Corte de Contas. A sessão virtual para a reali-
zação do leilão foi aberta ontem (8).  A visitação dos contêineres, 
nos moldes como autorizado no Edital, será nos dias 20 e 21 de 
setembro, de 8h às 12h, no Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Audiência pública
Vereadores e especialistas discutiram, durante audiência pú-

blica, o projeto de lei que prevê treinamento de profissionais da 
educação e agentes de saúde para identificarem sinais de abuso 
moral, físico, sexual e exploração sexual infantil. A proposta já foi 
aprovada na Câmara e acabou vetada pelo Executivo.

Andrea Cruz

Bastidores

POLÍTICA

PSD montou comissão com senador sul-mato-grossense e demais lideranças do Estado formam grupos

Deputados repercutem sobre manifestações 
e Coronel David manda Kemp “calar a boca”

A favor do impeachment 

Líderes partidários de MS Líderes partidários de MS 
discutem possibilidade para discutem possibilidade para 
impeachment de Bolsonaro impeachment de Bolsonaro 

Declarações 
consideradas 
antidemocráticas 
começaram nas 
manifestações 
em Brasília

Divulgação/TCE-MS

Valentin Manieri

Luciana Nassar/Alems
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uç

ão

Andrea Cruz

Dirigentes do PSDB, MDB, 
PSD, Novo, Solidariedade, Ci-
dadania, PDT e PT começaram 
a discutir a ideia de abertura 
do processo de afastamento 
do presidente Jair Bolsonaro, 
após discursos antidemocrá-
ticos nas manifestações de 7 de 
setembro. Líderes partidários 
de Mato Grosso do Sul analisam 
o tema. Alguns integram grupos 
em nível nacional em que de-
batem sobre o apoio popular 
que pesa na balança quando 
se trata de temas como impea-
chment, campo democrático e 
instabilidade nas instituições.

O ex-ministro Carlos Marun 
(MDB) e o deputado federal 
Fábio Trad (PSD) fazem parte 
de um grupo de WhatsApp in-
titulado Pacificação Democrá-
tica, com lideranças nacionais 
que discutem sobre o processo 
de afastamento. 

Ao jornal O Estado, o ex-
-ministro Marun pontuou que 
o discurso do presidente teve 
pontos positivos e também 
negativos, e na visão dele não 
há um fato determinante para 
o pedido de saída, já que o 
apoio ao chefe do Executivo 
foi demonstrado nas ruas. 
“Penso que o presidente viveu 
um momento positivo com as 
manifestações pacíficas, e o o 
momento negativo com seus 
pronunciamentos, onde evi-
dentemente cometeu crime de 
responsabilidade em flagrante 
ao ameaçar o Judiciário sendo 
que isso é vedado pela nossa 
legislação. Quanto ao impe-
achment, entendo que ainda 

não existam as condições para 
que aconteça na prática. A 
rua é majoritariamente bolso-
narista e o centrão funciona 
como um seguro impeach-
ment, não só pelo número de 
deputados agregados, como 
o pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira, que possui essa 
prerrogativa.”

Sobre a movimentação par-
tidária em torno do processo, 
Marun afirma que é pontual. 
“Não vejo as condições fáticas 
para que esse afastamento 
avance. Os partidos podem 
sim, diante da inconveniência 
da manifestação do presi-
dente, que são claramente 
atentatórias ao estado de di-
reito podem marcar posição 
pró-impeachment, mas isso 
não quer dizer que o afasta-
mento venha a acontecer.” 

Também integrante do 
grupo, mas de oposição ao go-
verno, o deputado Fábio Trad 
cobrou o presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), e o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), para se 
posicionarem a favor da des-
tituição de Bolsonaro. Ele diz 
que as bandeiras defendidas 
pelo bolsonarismo são incons-
titucionais. “Se os presidentes 
da Câmara e do Senado es-
tavam esperando uma ação 
concreta de Bolsonaro para 
se posicionarem institucio-
nalmente a favor do impea-
chment, não precisam mais 
esperar. É só ver o discurso 
que fez. Autoria e materiali-
dade do golpe comprovadas!”, 
disse Trad que reforçou sobre 
o artigo 85 da Constituição Fe-

deral que dispõe sobre crime 
de responsabilidade. “O país 
está sendo governado por um 
‘serial killer’ do Estado demo-
crático de Direito.”

Também do PSD, o senador 
Nelsinho Trad vai integrar a 
comissão instalada no partido 
para acompanhar os desdo-
bramentos e as reações para 
tomar decisão se haverá apoio 
oficial ao pedido de impeach-
ment. A comissão foi montada 
após orientação do presidente 
nacional, Gilberto Kassab. O 
senador participou de reunião 
virtual com o presidente e com 
líder do PSD na Câmara, An-
tonio Brito. Novas reuniões, 
desta vez presenciais, estão 
previstas para a próxima se-
mana na sede do partido em 
Brasília.

Líderes partidários
O presidente do Podemos, 

Sergio Murilo, disse que acom-
panhou as manifestações via 
noticiários e que na sua opi-
nião pessoal não houve crime 
de responsabilidade por parte 
do presidente. A nacional do 
partido emitiu nota oficial di-
zendo que se posiciona de 
maneira independente e que 
descarta apoio ao afastamento 
de Bolsonaro. 

“No discurso ele fala em 
não cumprir as decisões 
do Moraes. Mas o crime só 
ocorre se ele não cumprir. 
Acho que os partidos estão 
querendo pegar uma carona 
política nesse assunto e nós 
queremos que o Brasil avance. 
Concordamos com o Lira de 
que precisamos avançar com 

as pautas que interessam o 
país. As bravatas que o Bol-
sonaro disse e a maneira que 
as pessoas entenderam devem 
ser vistas como uma virada de 
página. A gente precisa fazer 
algo para alavancar temas 
como: a reforma fiscal, pauta 
econômica e trabalhar. A des-
culpa da pandemia acabou, e 
a desculpa das bravatas de um 
determinado grupo não podem 
fazer o Brasil parar.”

Reação
A manifestação do pre-

sidente nacional do PSDB, 
Bruno Araújo, que classificou 
a postura como “gravíssima”, 
reforçou a pauta e os gover-
nadores do ninho, João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS), 
pré-candidatos à Presidência 
da República, concordaram.

Após o fato, o deputado fe-
deral Luiz Ovando (PSL), que 
participou dos protestos de 7 
de setembro, culpou o PDSB, e 
o governador João Doria, pelas 
articulações de derrubada do 
governo. Ele diz que a intenção 
dos partidos é viabilizar a can-
didatura de Doria. “PSDB quer 
requentar o impeachment da 
esquerda para alimentar o 
dragão da ambição de poder 
do Doria e a ala perdoada 
pelo STF. Não é assim que se 
viabiliza candidatura”, disse 
Ovando no Twitter.

No nível nacional lideranças 
políticas de outros partidos, 
como PL, Rede, PSB e PSOL, 
também se posicionaram fa-
voravelmente ao debate de 
impeachment. (Com Gazeta 
do Povo).

O Cidadania é um dos par-
tidos, em nível nacional, que 
endossam o grupo que pede o 
impeachment, e o presidente 
municipal da sigla, Athayde 
Nery, disse que o discurso do 
presidente foi um “fiasco” e tem 
de ter um basta e certa reação 
dos Poderes. “Ele simplesmente 
chutou a Constituição e deu 
mau exemplo. É um ministro do 
Supremo, não é amigo ou adver-
sário político. Assim, estamos 
amadurecendo a democracia 
e quando se vê um presidente 
não tendo respeito pela Carta 
Magna, passa a haver essa ins-
tabilidade política, econômica 
e institucional. Não cabe mais 
esse tipo de manifestação. A 
gente fica frustrado, vendo o 
país com capacidade de supe-
ração e todos os dias tendo uma 
teia intransponível. Mal compa-
rando, tínhamos um Bernal em 
Campo Grande, que sempre 
arrumava um inimigo e agora 
temos um Bolsonaro que só 
almeja o poder. O que é funda-
mental, e ele deveria ter feito, 
era apresentar um projeto para 
diminuir o preço da gasolina, 
preços dos alimentos e outros 
problemas. Isso não foi feito.”

O presidente regional do 
PDT, deputado Dagoberto No-
gueira, que sempre foi de opo-
sição ao governo federal, afirma 
que ninguém vai fechar a corte. 
Ele citou sobre as pautas anti-
democráticas defendidas pelo 
presidente a disse que vai lutar 
contra qualquer resquício de 

golpe. “As pessoas votaram sem 
conhecer em uma pessoa com-
pletamente despreparada, sem 
qualquer conhecimento do país. 
E sem entendimento da figura 
do Estado, ele não consegue 
entender isso e ficamos nessa 
situação.”

Pelo MDB, a senadora Si-
mone Tebet rebateu as decla-
rações do presidente Jair Bolso-
naro, e disse que as falas estão 
recheadas de “insinuações, 
ameaças e ações constantes 
contra a ordem democrática 
e as liberdades públicas”. Ela 
avisa que o “Congresso Na-
cional está vigilante e tem ins-
trumentos constitucionais para 
conter qualquer tentativa de 
retrocesso”.

No Twitter, Tebet afirma que 
os Poderes Judiciário e Legisla-
tivo devem agir. “Porque as pala-
vras do presidente têm feição de 
atos. E atos inconstitucionais. 
Ele não as diz por coragem, mas 
por medo. Nós temos de mostrar 
coragem não só para falar, mas 
para agir”, disse a senadora 
que já demonstra ser favorável 
ao processo de impeachment, 
assim como o presidente na-
cional do MDB, Baleia Rossi.

O deputado federal Vander 
Loubet (P) acha que a pauta 
não será viabilizada. “Ainda 
sigo sem acreditar que seja 
possível tirar do papel o impea-
chment. Bolsonaro entregou seu 
governo na mão do centrão, por 
isso interessa ao centrão que o 
presidente continue fraco.”

Sessão da 
Assembleia teve 
troca de palavras 
ríspidas entre 
parlamentares

Os deputados da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso do 
Sul repercutiram sobre as ma-
nifestações de 7 de setembro na 
sessão de ontem (8), e o assunto 
causou discussão entre o depu-
tado Pedro Kemp (PT), Lidio 
Lopes (Patriota) e Coronel David 
(sem partido), que chegou a 
mandar o petista “calar a boca” 
com ânimo exaltado.

O assunto teve início quando 
Kemp usou a tribuna virtual 
para tecer comentários sobre o 
Dia da Independência do Brasil. 
“Houve manifestações por todo 
país, algumas em apoio ao go-
verno federal e outras contrá-
rias ao presidente da República, 
ao seu governo, e em defesa da 
democracia. E ontem vimos um 
show de barbaridades provo-
cadas pelo presidente chefe do 
Executivo, insuflando as pes-
soas contra o Poder Judiciário 
e ameaçando o sistema demo-
crático”, informou.

Kemp citou que Bolsonaro 
afronta o Poder Judiciário e é 
preciso que a nação faça um 
debate racional e consciente 
sobre o cenário político criado 
pelo Messias. O parlamentar 

afirma que o presidente tem 
medo de que os filhos sejam 
presos em processo de “racha-
dinhas” e fake news no qual 
são investigados. Ele destacou 
que o país vive crise econô-
mica, desemprego, alta inflação 
e que essas pautas não inte-
ressam ao presidente. “E o 
que é isso? Será um golpe de 
Estado. Eu classifico como um 
verdadeiro crime de responsa-
bilidade muito bem caracteri-
zado, de acordo com o artigo 85 
da nossa Constituição Federal. 
Fica claro para mim que se os 
parlamentares do Senado e da 
Câmara não abrirem processo 
de impeachment baseado nisso, 
eles estão sendo coniventes”, 
ressaltou o parlamentar.

O deputado Lidio Lopes clas-
sificou o movimento como um 
dos mais populares de que ele 
participou. “Tivemos em Campo 
Grande uma das maiores movi-
mentações. Sou um defensor 
que haja um Parlamento e Con-
gresso de coragem para fazer 
uma emenda e acabar com 
essa história no Supremo de 
ministros indicados, que sejam 
concursados”, frisou.

Briga e ‘cala a boca’
Em contrapartida, o depu-

tado Coronel David (Sem Par-
tido) destacou que as manifes-
tações foram espontâneas, em 
apoio ao governo, e em apoio à 
liberdade diante de algumas ati-
tudes do STF.  “Gostaria de re-
bater algumas questões faladas 
pelo deputado Pedro Kemp, que 
a todo momento fica falando 
de golpe. Golpe nós tivemos 
na população brasileira, que 
teve o desprazer de escolher de 
forma contínua, candidatos do 
partido ao qual ele pertence e 
que, ao invés de governar para 

o povo brasileiro, surrupiaram o 
que encontraram nos cofres da 
União e nas empresas estatais. 
É muita hipocrisia”, disse o de-
putado David.

Interrompendo, o deputado 
Pedro Kemp repetiu diversas 
vezes: “Hipócrita é o senhor. 
Mantenha o decoro”. Em res-
posta, David mandou o petista 
“calar a boca” aos gritos.

“Esse deputado falou todo 
o tempo e eu não falei nada. 
Então, deputado, o senhor ‘cala a 
boca’, que eu to falando. O senhor 
cala a boca! Cala a boca! Eu estou 
com a palavra”, gritou David. (AC)
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“Ninguém fechará esta corte. Nós
a manteremos de pé, com suor e 
perseverança”, diz presidente do STF

Presidente do Senado cancela sessões 
deliberativas e de comissões por dois dias

Fux diz que desobediência de Jair Bolsonaro a 
decisões do STF será crime de responsabilidade

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência 
Brasil

Fellipe Sampaio /SCO/STF

Folhapress

Em discurso na abertura 
da sessão do plenário dessa 
quarta-feira (8), o presidente 
do STF (Supremo Tribunal 
Federal), ministro Luiz Fux, 
afirmou que a ameaça do pre-
sidente Jair Bolsonaro de des-
cumprir decisões judiciais do 
ministro Alexandre de Moraes, 
se for confirmada, configura 
“crime de responsabilidade”.

“Se o desprezo às decisões 
judiciais ocorre por iniciativa 
do chefe de qualquer dos Po-
deres, essa atitude, além de 
representar atentado à demo-
cracia, configura crime de res-
ponsabilidade, a ser analisado 
pelo Congresso Nacional”, 
afirmou Fux.

“Ninguém fechará esta 
corte. Nós a manteremos de 
pé, com suor e perseverança”, 
afirmou o presidente do Su-
premo.

Na terça (7), diante de mi-
lhares de apoiadores em Bra-
sília e em São Paulo, Bolsonaro 
fez ameaças golpistas ao Su-
premo. Disse que não aceitará 
que qualquer autoridade tome 
medidas ou assine sentenças 
fora das quatro linhas da Cons-
tituição e declarou que não 
cumpriria mais decisões de 
Alexandre de Moraes.

Segundo Fux, “um ambiente 
político maduro, questiona-
mentos às decisões judiciais 
devem ser realizados não 
através da desobediência, não 
através da desordem, e não 
através do caos provocado, 
mas decerto pelos recursos, 
que são as vias processuais 
próprias”.

“Ofender a honra dos mi-
nistros, incitar a população 
a propagar discursos de ódio 
contra a instituição do Su-
premo Tribunal Federal e in-
centivar o descumprimento de 

Um dia após participar de 
manifestação de raiz golpista 
no feriado de 7 de setembro, 
o vice-presidente Hamilton 
Mourão (PRTB) disse que não 
há clima no Congresso para 
aprovar o impeachment de 
Jair Bolsonaro (sem partido).

O general da reserva clas-
sificou como “expressiva” 
a adesão da população aos 
protestos promovidos por Bol-
sonaro. “Não vejo que haja 
clima para ao impeachment 
do presidente. Clima tanto 
na população, como um todo, 
como dentro do próprio Con-
gresso”, disse o vice.

As ameaças golpistas do 
presidente devem aumentar 
a reação ao governo no Con-
gresso. O pós-7 de setembro 
também teve como efeito co-
lateral um aquecimento das 
discussões de impeachment 
nos partidos de centro.

“Acho que o nosso governo 
tem a maioria confortável de 
mais de 200 deputados lá 
dentro. Não é maioria para 
aprovar grandes projetos, 
mas é capaz de impedir que 
algum processo prospere 
contra a pessoa do presidente 
da República”, completou.

Mourão também cobrou 
medidas para “distensionar” 
a relação de Bolsonaro com o 
Judiciário. Para o vice, a saída 
é passar para a PGR (Procu-
radoria-Geral da República) 

a condução de inquéritos hoje 
relatados pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF 
(Supremo Tribunal Federal).

“Houve uma concentração 
expressiva da população bra-
sileira (nos atos). É uma mu-
dança. As ruas sempre foram 
domínio dos segmentos de 
esquerda”, disse Mourão.

O vice não quis comentar 
o teor dos discursos de Bol-
sonaro nos protestos.

“A gente precisa disten-
sionar [com o Judiciário]. 
Acho que existem cabeças 
ali dentro que entendem que 
isso foi além do que era neces-
sário. Conversando a gente se 
entende”, disse Mourão.

O vice estimou 150 mil 
presentes no ato em Bra-
sília, que ele acompanhou 
ao lado de Bolsonaro. Para 
o general da reserva, um 
público “ao redor desse nú-
mero” também esteve nas 
manifestações feitas no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.

“Na minha visão existe 
um tensionamento, princi-
palmente entre o Judiciário e 
o Executivo. Eu tenho a ideia 
muito clara de que o inquérito 
que é conduzido pelo Moraes 
não está correto. O juiz não 
pode conduzir o inquérito. 
Acho que tudo se resolveria 
se o inquérito passasse para 
mão da PGR e acabou”, disse 
Mourão. (Folhapress)

Agência Senado

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, cancelou 
as sessões deliberativas re-
motas e reuniões de comis-
sões que estavam previstas 
para ontem (8) e hoje (9). 

“A presidência comunica 
às senadoras e aos senadores 
que estão canceladas as ses-

sões deliberativas remotas 
e as reuniões de comissões 
previstas para os dias 8 e 
9 de setembro”, diz a nota 
enviada aos parlamentares 
comunicando a decisão. 

Deverá ser remarcada au-
diência pública da Comissão 
de Meio Ambiente (CMA) 
sobre o impacto do uso de 
agrotóxicos no Brasil. A au-

diência havia sido agendada 
para as 14h dessa quarta.

Foi mantida, no en-
tanto, audiência da Comissão 
Temporária da COVID-19, com 
a participação do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
para discutir o Plano Na-
cional de Imunização e o 
cumprimento de medidas de 
combate à pandemia. A audi-

ência remota teria início às 
14h30 dessa quarta. 

O presidente da comissão 
temporária, senador Confúcio 
Moura (MDB-RO), explicou que 
considerou importante manter 
a reunião com Queiroga. “A 
decisão foi tratada com o presi-
dente Pacheco e com o líder [do 
governo] Fernando Bezerra 
Coelho”, explicou. 

Ministro Luiz Fux 
discursou sobre os 

eventos de 7 de 
setembro na abertura 
dos trabalhos do STF 

decisões judiciais são práticas 
antidemocráticas, ilícitas e in-
toleráveis, que não podemos 
tolerar em respeito ao jura-
mento constitucional que fi-
zemos ao assumir uma cadeira 

na corte”, afirmou o ministro.
Segundo o presidente do 

Supremo, o tribunal não acei-
tará ameaças. “Imbuído desse 
espírito democrático e de vigor 
institucional, este Supremo 

Tribunal Federal jamais acei-
tará ameaças à sua indepen-
dência nem intimidações ao 
exercício regular de suas fun-
ções”, disse.

Sem citar nominalmente 

Bolsonaro, referindo-se a ele 
como “chefe da nação”, Fux 
falou em “falsos profetas do 
patriotismo”.

“Infelizmente, tem sido 
cada vez mais comum que 
alguns movimentos invoquem 
a democracia como pretexto 
para a promoção de ideias 
antidemocráticas. Estejamos 
atentos a esses falsos profetas 
do patriotismo, que ignoram 
que democracias verdadeiras 
não admitem que se coloque o 
povo contra o povo, ou o povo 
contra as suas próprias insti-
tuições”, disse.

“Povo brasileiro, não caia 
na tentação das narrativas fá-
ceis e messiânicas, que criam 
falsos inimigos da nação”, res-
saltou Fux.

“A crítica institucional não 
se confunde – nem se adequa 
– com narrativas de descredibi-
lização do Supremo Tribunal e 
de seus membros, tal como vem 
sendo gravemente difundidas 
pelo chefe da nação”, afirmou.

A manifestação dele no ple-
nário foi combinada com os 
demais ministros na noite de 
terça (7), após as ameaças 
golpistas de Bolsonaro.

à PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) do voto im-
presso, rejeitada pelos de-
putados.

Foi a primeira manifes-
tação de Lira após os atos 
com ameaças golpistas feitas 
pelo presidente Jair Bolso-
naro. 

Diferentemente do presi-
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), que can-
celou as sessões da casa, Lira 
manteve a sessão do plenário. 

As declarações do presidente 
elevaram, no Congresso, a si-
nalização de apoio à abertura 
de processos de impeachment 
contra Bolsonaro, movimento 
antes restrito à oposição.

MDB, PSD, PSDB e Soli-
dariedade estão debatendo 
o tema. Somados, têm 115 
deputados na Câmara. De 
olho nesse número, a opo-
sição, que tem cerca de 130 
membros, decidiu procurar 
os partidos para engrossar o 

placar favorável à abertura 
de um processo.

Além desses, o Novo, com 
oito deputados, defende a 
saída de Bolsonaro, assim 
como o Cidadania, que tem 
sete. Ainda existe chance de 
apoio em outros partidos de 
centro, como o PSL, rachado, 
e o DEM.

Mesmo no “centrão” há 
quem veja possibilidade de 
votos favoráveis ao impeach-
ment – o vice-presidente da 
Câmara, Marcelo Ramos (PL-
AM), respalda publicamente a 
abertura do processo contra 
Bolsonaro.

São necessários os votos 
de pelo menos 342 dos 513 
deputados para autorizar o 
Senado a abrir o processo. 
O presidente da Câmara é o 
responsável por analisar os 
pedidos de impeachment e 
encaminhá-los. Atualmente, 
Lira tem mais de 120 pedidos 
sob sua análise.

Depois disso, a próxima 
etapa seria uma votação para 
o Senado confirmar ou não a 
abertura da investigação. Se 
o processo for aberto na casa, 
o presidente da República é 
afastado até a conclusão do 
julgamento e é substituído 
pelo vice. (Folhapress)

Presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira comenta discursos 
de Bolsonaro

Sem citar o aumento da 
pressão pelo impeachment, 
o presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), fez ontem 
(8) um discurso em que es-
calou o tom de crítica ao 
governo de Jair Bolsonaro, 
mas, ao mesmo tempo, enviou 
sinais de tentativa de apazi-
guamento.

“É hora de dar um basta a 
essa escalada em um infinito 
looping negativo”, afirmou, 
criticando também bravatas 
em redes socais. “Na dis-
córdia, todos perdem”, disse, 
acrescentando que não há 
espaço para “radicalismos e 
excessos”.

Apesar das críticas, Lira, 
eleito com o apoio de Bol-
sonaro, criticou decisões do 
STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) contra políticos aliados 
do presidente e elogiou “todos 
os brasileiros que foram às 
ruas de modo pacífico” no 7 
de setembro.

Falou ainda que a Câmara 
está aberta a conversas e ne-
gociações para “serenarmos” 
e disse que a “nossa Consti-
tuição jamais será rasgada”.

Lira afirmou que o Con-
gresso não pode admitir a 
volta de um discurso que já 
foi derrotado, em referência 

Sem citar impeachment, Lira reage a falas 
golpistas de Bolsonaro e cobra um basta

Vice-presidente Hamilton 
Mourão diz que não há 
clima para impeachment

Hamilton 
Mourão estimou 
que atos em 
Brasília levaram 
150 mil pessoas 
às ruas
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Com baixa adesão, Estado deve lançar uma campanha 
educativa conscientizando sobre importância do reforço

Governo pretende aplicar 
terceira dose em todos 
os idosos até dezembro

Com novo lote de vacinas, MS está 
prestes a alcançar imunidade coletiva

Polo itinerante vacinou mais de 600 
pessoas no feriado da independência

Expectativa é de que  
a proteção coletiva 
reduza transmissão da 
doença na população

Proteção comunitária 
deve minimizar a 
propagação do novo 
coronavírus no Estado

Nilson Figueiredo

Michelly Perez 

O feriado do dia 7 de se-
tembro foi a oportunidade 
encontrada por aqueles que 
passaram pelo centro da Ca-
pital para garantir a aplicação 
da dose de vacina contra o 
novo coronavírus. Conforme 
informações da Sesau (Se-
cretaria Municipal de Saúde), 
a ação itinerante instalada 
no Centro de Testagem da 
Rua Barão do Rio Branco, 
em frente da Praça do Rádio 
Clube, vacinou 639 pessoas 
contra a COVID-19.

Segundo as informações 
repassadas, do total de va-
cinas aplicadas, 427 foram 
destinadas para a primeira 
dose, 165 para a segunda e 
47 para a dose reforço com a 
terceira aplicação. 

Presente durante a ação 
de imunização, o secretário 
municipal de Saúde, José 
Mauro Filho, afirmou que tra-
balhos como estes auxiliam 
no avanço da imunização em 
toda a Capital. Segundo ele, 
em cada um dos pontos itine-
rantes a adesão da população 
tem sido satisfatória. 

“Nestas ações nós conse-
guimos oportunizar o acesso 
a vacina de pessoas que even-
tualmente deixariam de ser 

vacinadas ou até mesmo pro-
telariam sua ida até uma uni-
dade de saúde, por exemplo. A 
adesão tem sido muito positiva 
e nós pretendemos continuar o 
trabalho de levar a vacina mais 
perto da população”, destacou. 

Até o momento, cerca de 
3,5 mil pessoas já foram be-
neficiadas com as ações itine-
rantes de vacinação. Entre os 

bairros contemplados estão: 
Dom Antônio Barbosa e Santa 
Luzia, em supermercados nas 
Moreninhas, Santo Antônio, 
Noroeste e Paulo Coelho Ma-
chado, e no terminal de trans-
porte coletivo Bandeirantes. 
O recorde de aplicações acon-
teceu no dia 2 de setembro, 
quando 875 pessoas foram 
vacinadas. (Com assessoria)

Polos itinerantes visam 
atingir pessoas que 
ainda não receberam as 
doses do imunizante
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Clayton Neves

Primeiro Estado a co-
meçar a vacinação da ter-
ceira dose em idosos, Mato 
Grosso do Sul impôs como 
meta concluir até dezembro 
o reforço vacinal das pessoas 
com 60 anos ou mais. Pela 
frente, a SES (Secretaria 
de Estado de Saúde) ainda 
tem longo caminho a per-
correr, isso porque apenas 
15.323 dos moradores na 
faixa etária receberam a ter-
ceira dose, o que representa 
4,5% do total de 337.848 que 
precisam ser alcançados.

“Tudo vai depender da 
remessa de vacinas que a 
gente receber do Ministério 
da Saúde, mas quero terminar 
a proteção desse público ainda 
neste ano, para continuarmos 
na primeira posição”, explica o 
secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende. 

Com vacinação aberta 
há duas semanas, Resende 
afirma que a procura nos 
postos de imunização tem 
sido abaixo do esperado, por 
isso o Estado planeja lançar 
campanhas educativas para 

alertar as 322.525 pessoas que 
ainda precisam se imunizar. 
“A pequena aderência é uma 
dificuldade que temos, por isso 
queremos convencer os idosos 
e os filhos deles a fim de que 
levem esse grupo para receber 
a vacina”, completa. 

Além da cobrança feita aos 
prefeitos para que acelerem o 
processo,  a SES também não 
descarta fazer busca ativa do 
público mais velho. A preocu-
pação aconteceu porque pes-
soas com 60 anos ou mais ainda 
são maioria entre as mortes por 
COVID-19 em Mato Grosso do 
Sul. Na quarta-feira (8), todas 
as seis mortes registradas no 
Estado eram de pessoas que 
tinham de 66 a 84 anos. 

“As pessoas que estão 
vindo a óbito de COVID são 
aquelas que se negaram a 
tomar vacina ou idosos que 
tomaram a mais de 6 meses 
e tiveram declínio da imuni-
dade adquirida. Por isso é 
uma questão de urgência a 
dose de reforço para preser-
varmos a vida dessas pes-
soas”, pontua. 

Outro fator que acendeu 
o alerta foi a confirmação da 

circulação da variante delta 
em Mato Grosso, presente 
no Estado pelo menos desde 
o mês de julho. Com isso, o 
governo elenca mais um mo-
tivo para ampliar ainda mais 
a cobertura vacinal. “Nosso 
antídoto contra isso será ace-
lerar a aplicação das doses 
nos 79 municípios”, esclarece. 

Hoje, Mato Grosso do Sul 
é o responsável por mais de 
90% do total de terceiras 
doses aplicadas em todo o 
país. “Nosso trabalho é para 
que sejamos o primeiro a 
concluir a terceira dose e 
também, vamos avançar na 
imunização dos adolescentes, 
que hoje estão com cobertura 
de 56% imunizados”, finaliza. 

Com 3,1 milhões de doses 
aplicadas, Mato Grosso do 
Sul tem 74% da população já 
imunizada com, pelo menos, 
uma dose da vacina. Levando 
em consideração apenas o 
público com 18 anos ou mais, 
o percentual sobe para 93%. 
Outros 63% dos moradores 
do Estado já completaram o 
ciclo de proteção com as duas 
doses ou com a vacina da 
Janssen, de aplicação única.

Rafaela Alves 

Com as novas remessas de 
vacinas previstas para che-
garem ainda nesta semana 
com 21.660 doses da Pfizer e 
35,4 mil da CoronaVac, Mato 
Grosso do Sul deve atingir a 
imunidade coletiva, ou seja, 
ter 70% da população acima 
dos 18 anos imunizada com o 
ciclo completo, segunda dose 
ou dose única. 

A previsão é do secre-
tário estadual de Saúde, Ge-
rado Resende. Ele afirmou 
que, se as doses chegarem, 
pois o Ministério da Saúde 
ainda não informou a data de 
envio, apenas o quantitativo, 
o Estado poderá alcançar 
até o fim desta semana a 
“tão sonhada” imunidade de 
rebanho. 

Conforme o boletim epi-
demiológico de ontem (8), 
63,96% da população vaci-

nável já está com o ciclo 
vacinal completo, faltando 
pouco mais de 6% para al-
cançar o percentual neces-
sário para a imunidade co-
letiva. O público estimado 
de adultos acima de 18 anos  
é de 2.081.761 sul-mato-gros-
senses. 

“Se as novas remessas 
de vacinas chegarem e man-
termos nossa celeridade na 
aplicação das doses, quero 
acreditar que até o fim desta 
semana alcançaremos a imu-
nidade de rebanho, a nossa 
imunidade coletiva, como 
prefiro chamar”, disse o se-
cretário. 

Vale ressaltar que Mato 
Grosso do Sul já recebeu doses 
da vacina contra COVID-19 
nesta semana, com 76.050 
doses da Pfizer. Do total, 
30.420 chegaram na última 
segunda-feira (6) e o restante 
ontem. 

Entretanto, a Secretaria 
de Estado de Saúde irá dis-
tribuí-las nesta quinta-feira 
(9), dia em que chegam os di-
luentes da vacina, conforme 
explicou na live o assessor 
militar da pasta, coronel Mar-
cello Fraiha. 

Os municípios retirarão as 
doses no prédio da Ceve (Co-
ordenadoria Estadual de Vigi-
lância Epidemiológica). Ainda 
conforme a secretaria, 50.538 
doses serão distribuídas aos 
municípios não participantes 
do estudo de vacinação em 
massa na fronteira para 
aplicação da segunda dose. 
Outras 12.756 serão distribu-
ídas entre todos os municípios 
para aplicação da terceira 
dose em idosos acima de 70 
anos e em pessoas com alto 
grau de imunossupressão, e 
12.756 doses para aplicação 
da primeira dose em adoles-
centes entre 12 e 17 anos.



A6  
Campo Grande-MS | Quinta-feira, 9 de setembro de 2021 CIDADES 

AquidauanaClima

Protestos

Polícia Rodoviária Federal não descarta a ocorrência de novas interdições nos próximos dias no Estado

Frente fria chega a Mato Grosso do Sul e 
derruba temperaturas com chuvas e ventania

Indígenas e caminhoneiros paralisam estradas
Rafael Ribeiro

Estradas de Mato Grosso 
do Sul viveram rotina de blo-
queios por manifestações de 
indígenas e caminhoneiros até 
o fim da tarde de ontem (8). 
Dez pontos de três rodovias 
federais foram bloqueados por 
povos indígenas. Assim como 
ocorre desde junho, as co-
munidades protestam contra 
o marco temporal, em an-
damento no STF (Supremo 
Tribunal Federal), e que pode 
acabar com centenas de de-
marcações de terra no país.

Segundo boletim da PRF 
(Polícia Rodoviária Federal), 
no total, pelo menos dez blo-
queios aconteceram na BR-
163, um na BR-267, outro na 
BR-262 e o décimo na BR-463.

Em Mundo Novo, a BR-
163 foi bloqueada no km 26, 
por cem manifestantes que 
liberavam o fluxo de tempo 
em tempo. Em Itaquiraí, o 
bloqueio ocorreu no km 60, 
com dez pessoas no protesto, 
e interdição total.

Em Naviraí, o bloqueio 
ocorreu no km 135, feito por 
20 manifestantes, também 
com liberação de tempo em 
tempo. Outro ponto de blo-
queio ocorreu no km 216, em 
Caarapó, e contou com 50 
manifestantes, também com li-
beração parcial momentânea.

Em Dourados, a BR-163 
foi bloqueada por 20 mani-
festantes no km 260, entre o 
Trevo do DOF e o Parque das 
Nações. A PRF (Polícia Rodo-
viária Federal) e a CCR MSVia 
desviaram o tráfego pelo pe-

Isabela Assoni

Mato Grosso do Sul teve 
recordes máximos de tempe-
raturas na segunda semana de 
setembro. Contudo, a chegada 
de uma nova frente fria ao 
Estado vai derrubar os termô-
metros, foi o que apontou Na-
tálio Abrahão, meteorologista. 
Nos últimos dias, em Campo 
Grande as temperaturas che-
garam a alcançar 8 graus 
acima da média histórica das 
máximas, e a região leste, 
oeste e norte 10 graus. Tudo 
isso impulsionou a procura 
por banho e tosa nas clínicas 
veterinárias da cidade.

Abrahão relata que as altas 
temperaturas na Capital esti-
veram atreladas com a menor 
umidade relativa do ar, ocasio-
nando uma “situação de emer-
gência”. Porém, nos próximos 
dias, a tendência é de que nu-
vens e chuvas sejam registradas 
em diferentes regiões do Estado.

“São previstas a chegada 
de uma frente fria no sul do 
Estado com rajadas de ventos 
fortes, aumento de nuvens, tro-
voadas a qualquer momento, 
raios e chuvas isoladas. No sul 
do Estado, sudeste e sudoeste, 
além da região central entre 
Campo Grande, Maracaju e 
Três Lagoas, muitas nuvens 
e chuvas podem ser regis-
tradas nesta quinta-feira a 
qualquer hora. As tempera-
turas máximas abaixo de 32 
graus na Capital e mínimas de 
19 graus”, pontuou.

O Cemtec (Centro de Mo-
nitoramento do Tempo e do 
Clima) divulgou que o esperado 
para esta semana são umi-
dades relativas baixas, entre 
10% e 25%, principalmente nas 
regiões leste, porção norte da 

O roubo dos três aviões no 
aeroclube de Aquidauana, 
na última segunda-feira (6), 
foi transmitido por um dos 
integrantes do bando por 
chamada de vídeo, prova-
velmente para o chefe da 
quadrilha.

Segundo o depoimento do 
caseiro do aeroclube, de 63 
anos, que teve a casa ar-
rombada e foi feito refém 
com os dois filhos, de 13 e 
17 anos, do outro lado da 
linha havia um homem velho 
de cabelo branco, que não 
falava nada, só observava 
a ação do grupo. Ainda não 
há informação sobre se essa 
pessoa foi identificada.

Por volta das 2h30, o ca-
seiro estava dormindo com 
os filhos na casa que fica aos 
fundos do aeroclube, quando 
foi surpreendido pelos as-
saltantes que arrombaram a 
porta e anunciaram o assalto. 
No início, contou, eram cinco 
homens, e a maioria falava 
espanhol e português enro-
lado. Ele e os filhos tiveram 
as mãos amarradas com fitas 
plásticas e foram levados até 
o local de abastecimento dos 
aviões. Um dos criminosos 
dizia para as vítimas ficarem 
quietas, pois eles estavam 
com um grupo de 18 assal-
tantes fortemente armados.

A vítima e os filhos, contou 
o caseiro, foram ameaçados 
de morte o tempo todo, até 
que na sequência cerca 
de mais de dez homens se 
uniram ao bando. Todos por-
tavam armas e facas, usavam 
toucas balaclava e roupas 
pretas. Alguns tinham luvas 
nas mãos e fitas adesivas 
na sola dos pés. Exaltado, 
um dos criminosos apontava 

facas e armas para as ví-
timas, segundo depoimento 
do caseiro à polícia. En-
quanto isso, outro assaltante 
realizava a videochamada 
mostrando a ação do roubo.

O grupo abasteceu as três 
aeronaves com cerca de 450 
litros de combustível, entrou 
nos aviões, foi para as pistas 
e levantou voo. Depois que os 
assaltantes foram embora, 
as vítimas conseguiram se 
soltar, voltaram para a casa 
para pegar o celular, e acio-
naram a Polícia Militar. A 
suspeita é de que os aviões 
foram levados para a Bolívia.

Suspeito de fornecer 
armas para roubo, Cristho-
pher Cristaldo Rocha, de 20 
anos, foi preso horas depois 
em Anastácio, cidade vizinha 
de Aquidauana. Ele tem 
condenação por tráfico de 
drogas. Na ocasião também 
foi detido Roger Breno Wir-
mond dos Santos, de 22 
anos, conhecido como “Zóio”. 
Laudelino Ferreira Vieira, 
43 anos, o “Lino”, apontado 
como mentor intelectual do 
roubo, teve a prisão preven-
tiva decretada. Ele fugiu de 
forma misteriosa, em junho 
deste ano, da Penitenciária 
de Segurança Máxima de 
Campo Grande, no Jardim 
Noroeste (região leste) e até 
agora não foi encontrado.

Lino tem extensa ficha cri-
minal e acabou preso em 12 
de julho de 2010, na BR-262, 
em Terenos. Na época, ele 
era acusado de liderar uma 
quadrilha de roubo de carros 
e de chefiar o bando res-
ponsável pelo roubo de três 
aeronaves de uma empresa 
de táxi aéreo, em janeiro de 
2004, em Corumbá.

rímetro urbano. Caminhões 
ficaram parados nos trevos. 
Nessa mesma rodovia aconte-
ceram outros dois bloqueios no 
município de Rio Brilhante, na 
altura dos kms 303 e 308.

Em Maracaju, o bloqueio 
ocorreu no km 358, da BR-
267. Outro ponto de bloqueio 
ocorreu na BR-262, na altura 
do km 542, em Miranda. Na 
BR-463, 50 manifestantes fi-
zeram interdição total na al-
tura do km 53, em Ponta Porã.

Também foram contabili-
zadas interdições de rodovias 
estaduais. Contudo, a Polícia 
Militar Rodoviária ainda 
não divulgou os pontos de 
bloqueio, mas em Dourados 
houve protestos na MS-156, 
na saída para Itaporã, e na 
MS-379, entre o distrito de 
Panambi e Douradina. 

O “marco temporal” é uma 
tese, considerada inconstitu-
cional por frentes indígenas, 
que garante a demarcação 
de terras em que indígenas 
estivessem em 5 de outubro 
de 1988 – data em que foi 
promulgada a Constituição.

Confome dados da Funai 
(Fundação Nacional do Índio), 
Mato Grosso do Sul possui 29 
terras indígenas em processo 
de demarcação, sendo que 15 
estão em fase de estudo, 4 já 
foram delimitadas e outras 
10 foram declaradas. Todas 
podem sofrer interferência 
com a decisão do Supremo.

Com mais de 77 mil indí-
genas, MS é o segundo es-
tado com maior população de 
povos originários do Brasil, 
conforme a Funai. 

Pelo lado dos caminho-
neiros, que defendem as 
pautas do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido), houve 
greve em, pelo menos, duas ci-
dades de Mato Grosso do Sul. 

No começo da manhã, havia 
concentração de ao menos cem 
caminhões, carretas e até tra-
tores de propriedades rurais 
em frente do Posto Dragão, 
em São Gabriel do Oeste, e 
outros 50 em Douradina. Como 

revelou O Estado, um grupo 
já havia cercado um trecho 
da MS-306 em Chapadão do 
Sul. A ameaça é interditar de 
vez a via se as exigências não 
forem atendidas em 72 horas. 
A Polícia Federal Rodoviária 
informou que não houve blo-
queios nas vias federais por 
motivações políticas. Circula 
em redes sociais um docu-
mento escrito “autorização 
PRF”, fazendo alusão a um 
possível bloqueio de caminho-
neiros. Sobre isso, “a PRF tem 
a informar que inexiste autori-
zação que possa ser concedida 
para qualquer movimento so-

cial para interditar uma ro-
dovia”. “A PRF acompanha e 
monitora a possibilidade de 
uma greve e informará se al-
guma alteração ocorrer nas 
rodovias federais do MS”, diz 
o texto da corporação.

A PRF informou paralisa-
ções em trechos de rodovias 
em Santa Catarina, Paraná e 
Espírito Santo.

Em comunicado, o Minis-
tério da Infraestrutura diz que 
os protestos “não se limitam 
a demandas ligadas à cate-
goria” e que não há coorde-
nação de entidades do setor. 
A pasta afirma que já foram 

registrada 56 ocorrências com 
tentativas de bloqueio total 
ou parcial de rodovias nas 
últimas horas.

Os protestos não afetam, 
até o momento, o escoa-
mento de produtos agrícolas 
como grãos, disse à Reu-
ters a Anec (Associação Na-
cional dos Exportadores de 
Cereais), por meio da asses-
soria de imprensa.

O IBP (Instituto Brasi-
leiro de Petróleo e Gás) está 
acompanhando os “bloqueios 
pontuais” juntamente com o 
Ministério da Infraestrutura 
e a Polícia Rodoviária Federal.

Manifestações também foram registradas em outras regiões do país

Onda de calor aumentou procura pelos 
serviços de banho e tosa em pet shops 

Fluxo de veículos ficou 
intenso na MS-156 com 

liberação da pista na 
cidade de Dourados

Dovilgação/Dourados News

região centro-norte e norte da 
região pantaneira. Segundo a 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde), o nível de umidade 
considerado ideal para o ser 
humano varia entre 60% e 80%.

O meteorologista comenta 
que o calor pode provocar es-
tresse em humanos e animais, 
podendo gerar danos fisio-
lógicos. Além dos efeitos na 
saúde, o tempo seco aumenta 
a probabilidade de focos de 
incêndios. No feriado (7), as 
equipes do PrevFogo, do Corpo 
de Bombeiros e militares do 
Exército combateram um in-
cêndio que atingiu a vegetação 
no Pantanal de Corumbá. O 

fogo tomou grandes propor-
ções e o combate seguiu pela 
madrugada, para evitar que as 
chamas chegassem à vila civil 
e militar do forte. A tempera-
tura estava em torno dos 40ºC 
com ventos de 54 km/h. 

De acordo com os dados 
divulgados pelo Inpe (Instituto 
Nacional de Pesquisas Espe-
ciais), a região pantaneira re-
gistrou 68 focos de incêndio 
nas últimas 48h. Corumbá re-
gistou 1.289 focos de calor até 
o momento, sendo 130 nos oito 
primeiros dias de agosto.

A previsão para os próximos 
dias é de tempo instável. O 
Cemtec divulgou que há pro-

babilidade de chuvas isoladas, 
em especial na região sul do 
Estado. Há o avanço de uma 
frente fria, que pode provocar 
rajadas de vento entre 50 e 70 
km/h na região sudoeste e sul 
da região pantaneira. 

Com a passagem da frente 
fria, as temperaturas devem 
ficar mais amenas. As mí-
nimas na capital podem ficar 
entre 17º e 18ºC, ao passo que 
na região sul podem atingir de 
11ºC a 14ºC. Ainda de acordo 
com o Cemtec, as temperaturas 
devem permanecer amenas 
até domingo, dia 12, quando 
devem voltar gradativamente 
a crescer no Estado. 

Roubo de aeronaves foi 
transmitido por vídeo para 
supostos chefe da quadrilha

Na Joá Banho e Tosa, 
atendimentos foram 
agendados com a alta 
demanda nesta semana

Valentin Manieri

A estiagem acompanhada 
pelo calor significa movi-
mento intenso para os pet 
shops, principalmente nos 
serviços de banho e tosa. A 
agenda de Juliana Pereira, 
dona do Pet Shop Juju Banho 
e Tosa, está sempre cheia. 
A dona disse que a procura 
pelo serviço cresce bastante 
quando a temperatura sobe. 
“As pessoas acabam optando 
pela tosa geral para ficar 
mais fácil dar banho em 
casa”, comenta. 

A procura aumenta prin-
cipalmente aos fins de se-
mana, quando o estabele-
cimento atende de 28 a 35 
cães. A dona relata que, 
de segunda a quinta-feira, 
os atendimentos ficam em 
média com 10 a 15 cães. 
Os cuidados com banho e 

tosa podem ajudar os cães 
quando o calor aumenta. 

Dono e tosador do Joá 
Banho e Tosa, Joaquim 
Viela da Silva também re-
lata aumento na procura 
pelos serviços por conta do 

calor e, com isso, precisou 
agendar os atendimentos 
para dar conta da demanda. 
De acordo com Viela, o limite 
são 30 cães por dia, e que 
está atendendo somente com 
horário agendado. (IA)
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Outro dado divulgado 
pelo departamento 
mostra grande variação 
em um mês para itens 
básicos de consumo. A 
batata foi o alimento 
que mais subiu em 
comparação com o que 
foi registrado em julho 
deste ano, 30,28%. O preço 
médio para o produto 
ficou em R$ 3,27.

Engrossando a lista 
dos alimentos que mais 
tiveram elevação, a 
banana aparece com 
aumento de 25,99%, 
seguida de tomate (7,95%), 
café em pó (6,60%), açúcar 
cristal (3,62%), manteiga 
(1,42%) e carne bovina 
(0,26%). A evolução dos 
preços praticados pelo 
mercado justifica a alta 
da inflação do país que, 
acumulada em 12 meses, 
atinge 8,99%.

Alimentos mais caros

Capital

Dinheiro

Economia

Entre as cidades 
pesquisadas, 
Campo Grande foi 
a que registrou 
maior aumento 
em agosto

Estiagem e geada elevam cesta
ao “pódio” de mais cara do Brasil

Programa de microcrédito do governo 
atrai mais de 9 mil inscritos no Estado

Energisa-MS dá dicas para redução 
do consumo de energia elétrica

Nos próximos dias, a 
Abradee (Associação Bra-
sileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica) dará início 
a uma grande campanha de 
conscientização focada na eco-
nomia de energia. Com o nome 
“Consumo Consciente Já”, a 
iniciativa mostra ao consu-
midor alternativas e condutas 
que permitam o uso eficiente da 
energia elétrica. A mensagem é 
clara: se desperdiçar, vai faltar. 
Trata-se de uma ação con-
junta entre o MME (Ministério 
de Minas e Energia), a Aneel 
(Agência Nacional de Energia 
Elétrica) e a Abradee, e se 
inicia no mesmo período em 
que o governo federal lançou 
o Programa de Incentivo à Re-
dução Voluntária do consumo 
de energia para amenizar os 
efeitos da questão hídrica.

“Este é um momento em que 
todos nós precisamos reduzir 
o consumo de energia. Quanto 
menos aparelhos forem li-
gados, quanto mais utilizarmos 
a iluminação natural, menor 
também será o impacto na 
conta de energia para o cliente 
e estaremos contribuindo po-
sitivamente para conter este 
cenário tão delicado que atra-
vessamos”, pondera o coorde-
nador de Serviços Comerciais 
da Energisa-MS, Jonas Ortiz.

Praticar o consumo cons-
ciente e eficiente da energia 
passa por todos nós, pela 
nossa família e pelas atitudes 
que geram resultados. Po-
demos contribuir para eco-
nomizar energia elétrica em 
cada cômodo de nossas casas 
apenas com simples mudanças 
de hábitos no dia a dia.

Decreto do governador Rei-
naldo Azambuja, publicado no 
Diário Oficial do Estado (DOE-
-MS) de ontem (8), regulamentou 
o Programa Estadual de Micro-
crédito Produtivo e Orientado, 
o +CréditoMS, que oferta linha 
de crédito de até R$ 30 mil com 
juro zero para microempreen-
dedores de Mato Grosso do Sul. 
Com inscrições abertas desde 
julho, o programa já tem nove 
mil pré-cadastros.

Segundo as regras publi-
cadas em decreto, o +CréditoMS 
tem a finalidade  de reinserir no 
cenário econômico os micro e os 
pequenos empreendedores for-
mais e informais; incluir aqueles 
que pretendam empreender 
novos negócios de pequeno 
porte; e reduzir o desemprego 
a partir do surgimento de novos 
empreendimentos. 

Pela regulamentação, o Se-
brae-MS (Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de 
Mato Grosso do Sul) participará 
do programa para apoiar os em-
preendedores no planejamento 
e na decisão quanto à tomada 
do crédito, bem como no desen-
volvimento de seus negócios, 
podendo este apoio se dar por 
meio de orientações, consulto-
rias ou capacitações, de forma 
remota ou presencial.

Regras do +CréditoMS
Podem participar do pro-

grama pessoas físicas ou ju-
rídicas que moram em Mato 
Grosso do Sul e que realizem 
quaisquer atividades econô-
micas, caracterizadas em seis 
categorias: I - pessoas físicas 
empreendedoras ou que pre-
tendam empreender; II - micro-
empreendedores individuais; III 
- micro e pequenos empreen-
dedores; IV - microempresas; 
V - microempreendedores infor-

mais, que se obriguem a regu-
larizar seu empreendimento, 
conforme regulamento a ser 
adotado pela Funtrab; e VI - 
produtores rurais familiares.

Pessoas físicas e jurídicas 
que já sejam beneficiárias 
de outras linhas de crédito 
ofertadas pelo Estado ou de 
auxílios financeiros de ga-
rantia de renda instituídos 
pelo Estado não poderão 
participar do programa.

Para ter acesso ao micro-
crédito produtivo e orientado 
o beneficiário deverá, ainda, 
apresentar projeto para utili-
zação do microcrédito que seja 
condizente com os objetivos 
e as normas do programa, 
entre elas os limites de renda 
e valores máximos para a ope-
ração. Especificamente para 
o ano-calendário de 2021, pri-
meiro ano de implementação 

do +CréditoMS, beneficiários 
que têm renda ou faturamento 
bruto anual máximo de até 
R$ 360 mil poderão financiar 
até R$ 30 mil com aval do Es-
tado e parcelamento em até 24 
vezes (incluindo a carência de 
6 meses). Esses valores serão 
definidos pelo governo do Es-
tado a cada ano, conforme 
cada exercício financeiro.

O FEM (Fundo Estadual de 
Microcrédito) subsidiará em 
100% os juros remuneratórios 
das operações de microcré-
dito do programa. Caberá aos 
beneficiários do microcrédito 
a obrigação de pagamento do 
financiamento. Juros mora-
tórios e multas moratórias, 
assim como taxas adminis-
trativas das instituições fi-
nanceiras, também serão 
pagos pelos favorecidos na 
operação financeira.

Felipe Ribeiro

Fenômenos climáticos, como 
estiagem e geada  contribuíram 
para o aumento significativo 
do valor da cesta básica em 
Campo Grande. Segundo dados 
do Dieese (Departamento In-
tersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), o 
preço médio do conjunto de 
alimentos para o mês de agosto 
subiu 3,48%, a maior diferença 
mensal entre as 17 capitais 
pesquisadas no país.

O valor da cesta comercia-
lizada na Capital já marca a 
média de R$ 609,33. 

A cifra também representa 
a segunda maior elevação do 
país, em um ano. A diferença é 
um aumento de 25,78% desde 
julho de 2020. A economista 
Andreia Ferreira explica os 
elementos que justificam o 
atual cenário.

“Especialmente no mês 
de agosto, essa questão da 
variação climática foi o que 
mais influenciou. Temos ob-
servado há alguns anos a 
diminuição da área plantada, 
troca de culturas e casos de 
agricultores que trocaram as 

xílio emergencial. Isso fez com 
que as pessoas tivessem de ir 
se ajustando”, concluiu.

O estudo do Dieese revela 
ainda que o valor da cesta 
registrado no mês passado, 
em Campo Grande, compro-
mete mais que a metade 
do salário-mínimo vigente, 
de R$ 1.100. A fatia corres-
pondente ao conjunto dos 
alimentos representa 59% 
sobre os ganhos, sexta maior 
porcentagem no país.

Preços de hortifrútis 
puxaram alta nos 
custos da cesta 
básica em agosto

Decreto traz 
detalhamento 

do programa de 
microcrédito de MS

Valentin Manieri

Divulgação Portal do MS

safras de feijão por milho e 
que terão dupla perda, pois 
não se recuperou o feijão e 
perdeu-se o milho. Isso afeta 
na cesta básica porque o 
milho é usado na ração dos 
animais, por exemplo”, ex-
plicou Ferreira.

Ainda de acordo com a 
economista, existem outros 
motivos que impulsionaram 
os saltos nos preços da cesta 
de alimentos. A pandemia 
ajudou nesse processo de 

agravamento, como avalia 
Andreia Ferreira. 

“Tivemos outras questões 
durante a pandemia também. 
A gente estava crendo que 
o cenário pandêmico estaria 
mais resolvido do meio para o 
fim do ano. 

Mas, na verdade, foi 
quando a gente viu que os 
casos de COVID-19 aumen-
taram. Então, ocorreram as 
restrições, o aumento do de-
semprego, a redução do au-

Inscrições
Interessados no programa podem se inscrever por meio do aplicativo da 

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab): 
“MS Contrata+ para Trabalhadores”. O download do aplicativo pode ser feito 
em celulares Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.
com.bluetrix.contratamais) e iOS (https://apps.apple.com/us/app/ms-
contrata-p-trabalhadores/id1544791407).

A avaliação dos cadastros será feita pela Funtrab. Aqueles que 
atenderem às regras serão encaminhados às instituições financeiras, 
que fará análise final da proposta para depois formalizar o contrato.

Confira algumas dicas de economia de energia e consumo consciente: 
Passe roupa somente quando necessário                                                      
(para o trabalho ou uma ocasião muito importante);
Não passe roupas se ficar em casa ou em home office;
Evite banhos demorados. É importante ter em mente que os banhos precisam ser rápidos 
pois o chuveiro elétrico é um dos grandes vilões do consumo;
Estabeleça limite para crianças usarem computadores ou videogames. Priorize computador 
apenas para estudo e videogame aos finais de semana;
Prefira lâmpadas de LED. Elas gastam menos energia;
Apague as lâmpadas que não estiver utilizando, exceto aquelas que contribuem 
para a sua segurança;
Pinte as paredes do teto com cores claras. Além de refletirem melhor a luz natural,  
reduzem o consumo de iluminação artificial;
Em situações de calor, utilize o ar-condicionado na temperatura 23ºC.                     
Ela é a ideal para ambientes;
Quem possui uma geladeira e um freezer em casa, é recomendado desligar                   
o freezer a usar apenas a geladeira;
Caso o celular já esteja 100% carregado, tire-o da tomada;
Se tiver mais de uma TV em casa, ligue apenas uma. Evite utilizar os aparelhos 
simultaneamente;
Utilize apenas uma TV ao invés de três aparelhos ligados de forma simultânea;
Mantenha as janelas abertas e aproveite ao máximo a luz natural;
Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez.



Em junho, quando a prova de vida voltou a ser obrigatória, havia um total de 12 milhões de 
beneficiários que precisavam fazer o procedimento entre junho e dezembro de 2021.

O mês original de renovação da prova de vida é estabelecido pelo banco que paga o benefício.
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Balança

INSS-aposentadoria

Volume é 15,3% superior ao registrado de janeiro a agosto de 2020

Exportação avança e superávit 
ultrapassa os US$ 3 bi em MS

Cerca de 7 milhões de aposentados e pensionistas 
ainda precisam fazer a prova de vida do INSS 

Divulgação Semagro
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Rosana Siqueira

O movimento na balança 
comercial de Mato Grosso do 
Sul continua sem decepcionar 
e registrou em agosto supe-
rávit de US$ 3,302 bilhões. O 
montante é 15,3% superior ao 
mesmo período do ano passado 
e resultado do aumento das ex-
portações, aliado à alta do dólar. 
Houve crescimento nas vendas 
das carnes bovina, de aves e 
suína ao mercado externo.

Em agosto a carne bovina 
despontou como terceiro prin-
cipal produto da balança co-
mercial, sendo responsável por 
12,8% das exportações. Em 
termos de faturamento o cres-
cimento da venda ao mercado 
externo passa dos 26% entre 
janeiro e agosto de 2021, compa-
rado ao mesmo período do ano 
passado. As carnes de aves apa-
recem como o quinto produto 
mais exportado no Estado, com 
aumento de 24,6% em relação 
ao ano passado. E as carnes 
suínas aparecem em 12º, com 
crescimento de 45% nas vendas 
ao mercado externo. Os dados 
são do Ministério de Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio 
Exterior e analisados em Carta 

Luciana Lazarini
Folhapress

Um total de 7.308.698 segu-
rados do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) ainda 
precisa fazer a prova de vida 
até dezembro de 2021, para não 
ter o pagamento suspenso por 
falta de atualização cadastral. 
Devem fazer a prova de vida 
os aposentados, pensionistas e 
pessoas que recebem benefícios 
assistenciais há mais de um ano.

Segundo o INSS, desde o 
ano passado 28.760.776 benefi-
ciários já fizeram a fé de vida, 
mesmo no período em que o pro-
cedimento deixou de ser obriga-
tório, por conta da pandemia de 
coronavírus.

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) vetou a suspensão 
da prova de vida até dezembro 
de 2021, que havia sido apro-
vada pelo Congresso, então be-
neficiários do INSS precisam 
ficar atentos ao calendário para 
fazer a fé de vida antes do fim do 
prazo. O INSS estabeleceu um 
calendário escalonado de ven-

A Suzano  abriu, ontem (8), 
as inscrições para três cursos 
de formação profissional vol-
tados para o setor industrial 
em Ribas do Rio Pardo. Com 
bolsas de estudo de R$ 1,5 mil, 
serão ofertadas 220 vagas para 
os cursos Técnico em Eletro-
mecânica, Técnico em Química 
e Técnico em Automação, que 
serão realizados em parceria 
com o Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial).

As inscrições devem ser 
feitas até o próximo dia 19, pre-
ferencialmente pela internet, 
por meio da página https://bit.
ly/cursos-proj-cerrado/, e estão 
abertas para todas as pessoas 
interessadas

A Suzano disponibiliza, ex-
cepcionalmente para pessoas 
com dificuldade de acesso à 
internet, as inscrições de forma 
presencial, nos escritórios da 
empresa situados em Ribas 
(Avenida Aureliano Moura 
Brandão, número 947, Sala 2, ao 
lado do Posto Ipiranga) e Água 
Clara (Avenida Benevenuto Ot-
toni, 495, Jardim São Judas 
Tadeu). Os escritórios estão 
abertos de segunda a sexta, 

das 8h às 17h, seguindo todos os 
protocolos de segurança contra 
a COVID-19. 

Pré-requisitos e benefícios
Para se inscrever e parti-

cipar do processo seletivo, as 
pessoas interessadas precisam 
atender aos seguintes pré-re-
quisitos mínimos: ter 18 anos 
completos até junho de 2022; 
ter concluído o Ensino Médio até 
dezembro de 2021; e disponibili-
dade de horário para participar 
do curso em tempo integral 
(horário comercial).

Os cursos devem iniciar em 
novembro deste ano, em Ribas, 
e terão duração média de 12 
meses. As aulas serão reali-
zadas de segunda a sexta, com 
oito horas diárias de qualifi-
cação, entre aulas práticas e te-
óricas. Além da bolsa de estudo 
mensal, de formação, os selecio-
nados/as terão direito a almoço, 
certificação do Senai após con-
cluir o curso e, para pessoas de 
outras cidades que tenham inte-
resse em se inscrever e venham 
a ser selecionadas, a empresa 
também vai oferecer estada em 
alojamento. (RS)

O Ibovespa fechou em forte 
queda ontem (8), mostrando um 
desempenho bem mais nega-
tivo do que o das bolsas de Wall 
Street, que tiveram leves perdas. 
Já o dólar disparou fechando a 
R$ 5,32. Por aqui, o nervosismo 
veio na esteira do noticiário po-
lítico depois das manifestações 
da véspera, que levaram mais de 
400 mil apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro a Brasília e outras 
milhares de pessoas a cidades 
como São Paulo e Rio de Janeiro.

O Ibovespa teve queda de 
3,78%, a 113.412 pontos com 
volume financeiro negociado de 
R$ 36,453 bilhões. Foi a maior 
baixa da Bolsa em um só pregão 
desde o dia 8 de março, quando 
o principal índice acionário da 
B3 recuou 3,98%.

Enquanto isso, o dólar co-

Ribas

Mercado

Suzano abre três cursos para 
qualificação de mão de obra

Bolsa tem maior queda desde 
março e dólar supera R$ 5,32

cimentos, que varia conforme o 
mês em que o recadastramento 
deveria ter sido feito em 2020.

Atenção: quem faria a prova de 
vida em setembro ou outubro de 
2020 e ainda não fez a atualização 
deve realizar o procedimento até 

o dia 30 de setembro deste ano. A 
partir de outubro, será a vez de 
quem teria que fazer a compro-
vação em novembro e dezembro 
de 2020. O segurado não é obri-
gado a esperar até o mês em que 
o prazo dele acaba.

Onde fazer o recadastramento
O recadastramento é feito 

no banco onde o aposentado 
ou pensionista recebe seu be-
nefício (no guichê de atendi-
mento, pelo caixa eletrônico e 
até pelo internet banking, em 
alguns casos).

Maiores de 80 anos e pes-
soas a partir de 60 anos que te-
nham dificuldade de locomoção 
podem fazer a prova de vida em 
domicílio. O beneficiário ou um 
familiar pode agendar, pelo 135 
ou pelo Meu INSS, uma visita 

de um funcionário do órgão. 
Os segurados com biometria 
cadastrada no TSE (via título 
de eleitor) e no Detran podem 
fazer a prova de vida digital, 
por meio do Meu INSS.

Com as medidas de res-
trição de circulação por conta 
da pandemia, a prova de vida 
deixou de ser obrigatória 
entre março de 2020 e o fim de 
maio de 2021. Mesmo assim, 
ainda era permitido fazer o 
recadastramento.

Caixa - O vencimento se dá em até um ano da última prova de vida realizada.
Banco do Brasil - A prova de vida é feita no mês de aniversário do beneficiário.
Bradesco - O vencimento da prova de vida é o mês em que o cliente recebeu o primeiro pagamento no Bradesco.
Itaú Unibanco - O vencimento ocorre quando completado um ano após a realização do último procedimento.
Santander - O vencimento da prova de vida ocorre anualmente com base na data da concessão da aposentadoria.

O critério varia de acordo com cada instituição:

O que acontece se eu não fizer a prova?
O INSS informou que ainda 

não foram cancelados benefí-
cios por falta de realização do 
recadastramento, mas já são 
feitos bloqueios e suspensões 
do pagamento. O órgão tem 
três etapas até o corte do be-
nefício: bloqueio, suspensão e 
cancelamento. Durante o mês 
de setembro, os segurados que 
tiveram o benefício bloqueado 
em junho entram agora na etapa 
de suspensão. Se ainda assim 
não atualizarem os dados nessa 
segunda etapa, só então o bene-
fício será cessado (cancelado).

Benefícios bloqueados e 
suspensos podem ser reati-
vados diretamente no banco. 
Segundo o INSS, mesmo após 
a cessação do benefício, ele 
poderá ser reativado. Nesse 
caso, o segurado terá que ligar 
para o 135 e agendar o serviço 
de reativação de benefício.  O 
procedimento também pode 
ser feito pelo Meu INSS. Após 
acessar com o CPF e a senha 
cadastrada, busque por “Rea-
tivar Benefício”, na lupa.

mercial fechou em alta de 
2,89% a R$ 5,325 na compra 
e a R$ 5,326 na venda. Já 
o dólar futuro, com venci-
mento em outubro, registra 
ganhos de 3,07% a R$ 5,346 
no after-market.

Durante o ato, Bolsonaro 
atacou novamente os minis-
tros do Supremo Tribunal Fe-
deral, Alexandre de Moraes e 
Luís Roberto Barroso, além de 
fazer ameaças também para o 
presidente da Corte, ministro 
Luiz Fux. “Ou o chefe desse 
Poder enquadra o seu ou esse 
Poder pode sofrer aquilo que 
nós não queremos”, disse. 
Bolsonaro disse ainda que 
não vai mais cumprir as de-
cisões de Moraes, declaração 
que foi alvo do ponto mais 
forte do discurso. 

Crescimento foi puxado 
por vendas de carnes 
bovina, suína e de aves 
no Estado neste ano

de Conjuntura elaborada pela 
Semagro. Titular da Semagro 
(Secretaria de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico, 
Produção e Agricultura Fami-
liar), o secretário Jaime Verruck 
explica a importância do au-
mento das exportações e como 
impacta positivamente na eco-
nomia estadual.

“Esse aumento na demanda 
por carnes está dentro da ló-
gica de desenvolvimento que 
queremos para o Estado, de 
novos mercados e agregação 
de valor para a nossa ma-
téria prima. Nos bovinos, essas 
exportações são importantes 

para dar o equilíbrio de preços, 
considerando a escassez de 
animais para abate, para via-
bilizar o preço no mercado 
interno”, explica.

A soja em grão aparece como 
primeiro na pauta de expor-
tações, sendo responsável por 
39,4% do total no Estado. No fa-
turamento com as exportações 
há aumento de 27,9%. A celulose 
aparece em terceiro com queda 
de 11% nas exportações, influen-
ciada pelo preço do produto no 
mercado externo.

Em relação aos produtos 
importados, Mato Grosso do 
Sul continua com a pauta con-

centrada na importação de gás 
boliviano, mas com queda de 
0,70% no faturamento do com-
bustível comprado da Bolívia 
nos oito primeiros meses de 
2021 em relação ao mesmo 
período do ano passado.

A China se mantém como 
principal parceiro internacional 
de Mato Grosso do Sul, sendo 
responsável por comprar 49,9% 
de tudo que o Estado exporta. 
Em 2021, elevou em 16% as 
importações do Estado, seguida 
pelos Estados Unidos, que au-
mentaram 53% a compra de pro-
dutos estaduais e representam 
5,13% do mercado.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Comercial R$ 5,326 R$ 5,326                 2,95
Turismo R$ 5,327 R$ 5,47            2,3
Euro R$ 6,264 R$ 6,266                  2,03
Libra Esterlina R$ 7,271 R$ 7,274         1,64

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 302,52
IBOVESPA (SP): 113.412,84 −4.455,79 (3,78%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  310,85
@Vaca Gorda (rastreada) R$  294,50
Frango Congelado  R$      7,97 
Frango Resfriado  R$      8,00
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$      9,30
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  160,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    85,00
*Atualizado: 30/08

Cotações

Poupança 

09/09         0,1159
10/09              0,1590
11/09              0,1590
12/09              0,1590
13/09              0,1590
14/09              0,1590
15/09             0,1590
16/09              0,1590

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
09/09            0,5000
10/09            0,5000
11/09            0,5000
12/09            0,5000
13/09            0,5000
14/09            0,5000
15/09            0,5000
16/09            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 25° 31º

São Paulo                  18º           30º

Brasília 19º 34º

Rio de Janeiro 20º  32º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    18°   25°
Dourados      16°    23°
Corumbá                  17°              27°
Maracaju                 16°             24°
Ponta Porã                15°              21°
Três Lagoas               23°   31°
Mundo Novo              17°   24°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a 
qualquer hora.

Umidade relativa do ar
mín.: 31% máx.: 78%

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

1 3  1 7  3 1  4 3  5 4  5 5

Mega Sena (N° 2407)

1 6   4 3   4 9   5 2   7 3
(N° 5652)Quina

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

LOTERIAS
Lotomania (Nº2211)

0 0  0 8  2 0  2 2  2 5 
2 6  2 8  4 1  4 6  4 7 
5 4  5 7  6 4  7 2  8 1 
8 5  8 6  9 0  9 2  9 8
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Após ouro em Após ouro em 
Tóquio, Yeltsin Tóquio, Yeltsin 
ganha as ruas de 
Campo Grande
Bicampeão paralímpico projeta 
pódios em Mundial e no Parapan

João Fernandes

Yeltsin Jacques recebeu 
o carinho da população de 
Campo Grande numa carreata 
na manhã de ontem (8). Junto 
com sua família, o bicampeão 
paralímpico de atletismo em 
Tóquio relembrou os melhores 
momentos da competição e pro-
meteu trazer mais medalhas 
para Mato Grosso do Sul.

Em relação a sua jornada 
em Tóquio, o atleta revelou 
que a medalha de ouro mais 
difícil foi na modalidade de 
5.000m T11 (para deficientes 
visuais). “A primeira prova foi 
a mais difícil por conta do 
nervosismo. Minha esposa es-
tudou cada atleta, mas não tí-
nhamos como saber a situação 
de todos os competidores. Os 
africanos e haitianos eram os 
favoritos, porém sabíamos que 
estávamos preparados, mas a 
tensão foi grande”, comentou o 
sul-mato-grossense de 29 anos.

Ele também revelou que 
agora o seu foco é o Campeo-
nato Mundial de Atletismo no 

Japão, em 2022, e nos Jogos 
Parapan-Americanos em 2023, 
em Santiago, capital do Chile. 
“São 15 dias de folga e mais 
longo período de treino e tra-
balho”, contou o medalhista 
nascido em Campo Grande.

A carreata percorreu al-
gumas ruas pelo centro da 
cidade e a primeira parada foi 
na prefeitura, onde o prefeito 
Marquinhos Trad (PSD) pa-
rabenizou o atleta. “O nosso 
parabéns não é apenas pelas 
medalhas. Se ele não tivesse 
ganhado, nós teríamos o rece-
bido da mesma forma. O ouro 
é a força de vontade dele, para 
ensinar aos outros que vale a 
pena lutar, se dedicar e perse-
verar. Ele é um exemplo.”

Yeltsin destacou a emoção 
de voltar para casa com duas 
medalhas douradas. “Não 
sei se eu estou vivendo uma 
emoção maior aqui ou durante 
o nosso recorde olímpico mun-
dial, quando tocou o nosso hino 
no estádio de Tóquio”, contou 
o paratleta, que ganhou a pri-
meira medalha do atletismo 

Yeltsin Jacques 
foi recebido pelo 
governador Reinaldo 
Azambuja

Atleta paralímpico 
sul-mato-grossense é 
recebido pelo prefeito 
Marquinhos Trad

paralímpico em Tóquio, e, de-
pois, conquistou a centésima 
dourada da história do Brasil 
em paralimpíadas.

Sobre ser referência para 
a próxima geração de atletas, 
Yeltsin diz que todo mundo 
pode contar com ele. “Trou-
xemos a possibilidade para 
a nova geração de fazer uma 
história linda. E que a gente 
pode somar com a educação 
e formando novos cidadãos”, 
falou o fundista, que hoje corre 
pelo clube ADD, de São Paulo.

De acordo com o pai do 
atleta, José Roberto dos 
Santos, Yeltsin seguirá em 
Campo Grande. Mas quando 
seu filho é convocado pelo 

CPB (Comitê Paralímpico do 
Brasil), ele viaja para treinar 
em São Paulo.

A segunda e última parada 
de Yeltsin foi na Governadoria, 
onde Reinaldo Azambuja 
(PSDB) o recebeu em sua sala, 
e homenageou com o trófeu 
“Atleta de MS”, concedido 
anualmente pelà Fundesporte 
(Fundação de Desporto e Lazer 
de Mato Grosso do Sul). 

Segundo Reinaldo, o atleta 
se tornou um herói do Es-
tado. Ele aproveitou a ocasião 
para destacar o investimento 
e a autorização para ampliar 
o “Bolsa Atleta”, um pedido do 
velocista antes de viajar aos 
Jogos Paralímpicos.

Yeltsin 
Jacques

Ficha técnica Nome completo: YELTSIN FRANCISCO 
ORTEGA JACQUES
Nascimento: 21/9/1991, Campo Grande 
(MS) 
Altura: 1,79m
Classe: T11
História: Yeltsin nasceu com baixa visão. 
Ele conheceu o atletismo ajudando um 
amigo, totalmente cego, a correr. Então, 
começou a treinar junto com ele para 
competir e iniciou sua carreira nas 
Paralímpiadas Escolares em 2007. 
Principais conquistas: ouro nos 5.000m e 
1.500m dos Jogos Paralímpicos de Tóquio;
ouro nos 1.500m nos Jogos Parapan-
Americanos de Lima 2019; ouro nos 
1.500m e nos 5.000m dos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; prata nos 
1.500m e bronze nos 800m no Mundial 
de 2013 na França.

Fonte: CPB e reportagem
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Fluminense

EliminatóriasNovela

Equipe que 
jogou seis 
minutos contra 
a Argentina atua 
hoje no Recife

Tite repete escalação 
para receber o Peru

O Corinthians empatou com o Juventude por 1 a 1, 
nessa terça-feira (7), pela 19ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Estreante no Timão, Róger Guedes foi o autor 
do gol do time de Sylvinho e, além disso, foi o jogador que 
mais finalizou e driblou no jogo. O atacante terminou a 
partida com quatro finalizações e dois dribles. Foi também 
o que mais sofreu faltas, com seis, além de dar um passe 
para chute e um desarme. Vale destacar que Róger Guedes 
ficou 90 minutos em campo. Com o empate, o Corinthians 
figura na sexta colocação na tabela do Brasileirão. O 
Timão volta a campo no domingo (12), às 17h15 (de MS), 
contra o Atlético-GO. (Gazeta Press)

A JFA (sigla em inglês para Associação Japonesa de 
Futebol) desistiu de sediar o  Mundial de Clubes em 2021 
em decorrência das restrições impostas pela pandemia da 
COVID-19. A informação foi divulgada na terça-feira (7) pela 
agência de notícias “Kyodo News”. O torneio está previsto 
para ser disputado entre 9 e 19 de dezembro. Segundo a 
agência japonesa, a JFA abriu mão de receber a disputa por 
causa do risco de aumento de casos de coronavírus no país 
e dificuldade de obter lucro com uma provável limitação 
de espectadores nos estádios. Seria a primeira vez que o 
Japão receberia o Mundial de Clubes desde 2016. O Japão 
recebeu as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio nos 
últimos meses. Os eventos foram realizados sem a presença 
do público. (UOL/Folhapress)

O Santos acertou ontem (8) a contratação do técnico 
Fábio Carille, 47 anos. Ele substituirá Fernando Diniz, que 
deixou o cargo no domingo (5), um dia depois da derrota por 
2 a 1 da equipe para o Cuiabá, em confronto válido pela 19ª 
rodada do Campeonato Brasileiro. Carille chegou ao Brasil 
no fim da tarde já com a negociação encaminhada entre o 
clube e o seu empresário, Paulo Pitombeira. O fato de ter 
topado se adequar à atual política financeira do Santos, 
além de ceder pela não inclusão de uma multa contratual, 
facilitou as negociações. O acordo é válido até dezembro de 
2022. A decisão pelo nome do novo treinador foi tomada em 
reunião do Comitê Gestor do clube ainda na segunda (6). A 
estreia de Carille deve acontecer já no sábado (11), quando 
a equipe recebe o Bahia, pela 20ª rodada da competição 
nacional. (Folhapress)

Róger Guedes estreia com bons números

Japão desiste de sediar o Mundial de Clubes

Santos anuncia Fábio Carille como técnico

10h
FOX Sports - WSL: etapa de 
Trestles (EUA)

13h
SporT2 e Bandsports - Diamond 
League: etapa de Zurique

14h45
SporTV - Brasileiro Feminino 
Sub-18: Inter x São Paulo 
(semifi nal)

18h30
SporTV -  Eliminatórias da Copa 
do Mundo: Uruguai x Equador
SporTV5 - Eliminatórias da Copa 
do Mundo: Paraguai x Venezuela 

19h
SporTV3 e ESPN - Aberto de 
Tênis dos Estados Unidos: 
semifi nais 
SporTV4 - Eliminatórias da Copa 
do Mundo: Colômbia x Chile

19h30
SporTV2 - Eliminatórias da Copa 
do Mundo: Argentina x Bolívia 

20h20
ESPN - NFL: Dallas Cowboys x 
Tampa Bay Buccaneers 
Globo e SporTV - Eliminatórias 
da Copa do Mundo: Brasil x Peru 

Veja na TV Às 11h, no SporTV3 e ESPN, semifinais    
do Aberto de Tênis dos Estados Unidos

Darren Carroll/USTA

Fonte: Esporte e Mídia

Tabela
       TIME                 PG  J   V   E  D GP GC SG
1 Brasil 21 7 7 0 0 17 2 15
2 Argentina 15 7 4 3 0 12 6 6 
3 Equador 13 8 4 1 3 16 10 6 
4 Uruguai 12 8 3 3 2 12 10 2
5 Colômbia 10 8 2 4 2 13 15 -2
6 Paraguai 8 8 1 5 2 7 10 -3
7 Peru 8 8 2 2 4 8 15 -7
8 Chile 7 8 1 4 3 8 9 -1
9 Bolívia 6 8 1 3 4 12 19 -7
10 Venezuela 4 8 1 1 6 4 13 -9 

CLASSIFICAÇÃO

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

Luciano Shakihama

A seleção brasileira está 
em Recife (PE), onde nesta 
quinta-feira (9), às 20h30 (de 
MS), enfrenta o Peru, na Arena 
Pernambuco, pelas Eliminató-
rias da Copa do Mundo. Ontem 
(8), véspera da partida, o téc-
nico Tite comandou atividade 
no palco do jogo. Com 100% 
de aproveitamento até aqui, 
o Brasil tem 21 pontos con-
quistados na disputa. Já o 
Peru ocupa a sétima posição 
com oito.

Na terça-feira (7), o elenco 
fez o último  treinamento da 
seleção brasileira em São 
Paulo antes da viagem para 
Pernambuco. Cortado em 
razão da falta de garantias da 
Fifa de que cumpriu gancho 
por acúmulo de cartões ama-
relos no jogo contra a Ar-
gentina que está suspenso, 
o zagueiro Marquinhos já foi 
liberado para voltar à França e 
não treinou com o restante do 
elenco. Tite permitiu a trans-
missão de apenas 25 minutos 
dos trabalhos no CT Joaquim 
Grava e manteve a escalação 
em segredo.

Foi possível ver apenas o 
aquecimento dos jogadores 
na primeira parte do trei-
namento. A transmissão foi 
encerrada antes dos trabalhos 
técnicos e táticos previstos 
para a tarde. Tite tem à dis-
posição a mesma escalação 
que iniciou contra a Argentina 
e a chance de repetir o time: 
Weverton; Danilo, Lucas Ve-
ríssimo, Éder Militão e Alex 
Sandro; Casemiro, Gérson, 
Everton Ribeiro e Lucas Pa-
quetá; Neymar e Gabigol.

Vale lembrar que o clássico 
sul-americano do último do-
mingo (5) teve seis minutos 
dentro de campo. Fora dele, o 

cancelamento do jogo por des-
respeito aos protocolos sani-
tários por conta da COVID-19, 
ainda vai longe. A Fifa deu seis 
dias para que a CBF e a AFA 
(Associação de Futebol Ar-
gentina) organizem e enviem 
documentos para se defender 
do imbróglio. O prazo deve 
ser encerrado na segunda-
-feira (13). Existe a chance de 
uma das seleções perderem os 
pontos da partida.

Fala, Danilo
Presença constante no 

grupo, o lateral participou 
de entrevista coletiva nessa 
terça-feira (7) e refletiu sobre 
o atual momento da equipe.

“É muito difícil qualquer 
seleção do mundo ficar sem 
11 selecionáveis, a maioria 
titular e ainda assim conse-
guir resultados. Isso tem que 
ser valorizado”, disse, antes 
de citar um ponto em que a 
seleção pode melhorar nas 
próximas partidas:

“Muitas vezes, não man-
temos o mesmo nível de 
atuação dentro da partida 
durante muito tempo. É uma 
coisa que a gente pode me-
lhorar, que depende muito 
mais de nós, como jogadores, 
termos uma concentração 
ali durante os 90 minutos, 
a mais do que temos. Isso 
vai fazer com que a gente 
tenha mais equilíbrio, vença 
partida e dê menos chances 
aos adversários.”

Titular em todas as par-
tidas do Brasil nas Elimina-
tórias até aqui, Danilo ainda 
não quer pensar no Catar. Ele 
prefere focar nos objetivos 
mais próximos, para, com 
os pés no chão, conquistar a 
vaga na Copa do Mundo e seu 
lugar na seleção brasileira. 
(Com Folhapress, e CBF)

UOL/Folhapress

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) e os 19 
times da Série A optaram 
ontem (8) pela manutenção do 
veto ao torcedor nos estádios, 
enquanto não há o aval de 
autoridades sanitárias locais 
para todas as sedes do Cam-
peonato Brasileiro em razão 
da pandemia da COVID-19.

O Flamengo foi o único 
clube que não participou 
do encontro por videocon-
ferência. O time carioca re-
cebeu autorização da prefei-
tura para abrir os portões do 
Maracanã em três partidas 
neste mês.

Na decisão, a CBF e os diri-
gentes optaram por acionar o 
Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva para derrubar a 
liminar que autoriza o clube 
rubro-negro a receber seus 
torcedores. Também ficou de-
cidido que o tema voltará a 
ser debatido no próximo dia 
28. Em São Paulo, o governo 
de João Doria (PSDB), por 
exemplo, informa que deverá 
autorizar a presença de pú-
blico nos estádios a partir do 
dia 1º de novembro.

Duas horas antes do de-
bate entre a entidade e os 
cartolas começar, a diretoria 
do Rubro-Negro publicou 
nota em seu site na qual 
diz que não “cabe à CBF ou 
aos clubes deliberar acerca 
da existência ou não de pú-
blico nos estádios, por não 
se tratar de matéria de sua 
competência desportiva”.

Há quase um mês, o Fla-
mengo apelou ao Superior 

Tribunal de Justiça Despor-
tiva para reabrir os portões 
ao seu torcedor. O presidente 
do órgão, Otávio Noronha, 
acatou o pedido, em caráter 
liminar, desde que cumpridas 
as exigências das autoridades 
do Rio de Janeiro.

O Flamengo, então, apre-
sentou proposta à prefeitura 
para receber o seu torcedor e 
teve o aval para três partidas 
no Maracanã entre os dias 
15 e 29 deste mês – contra 
Grêmio, pela Copa do Brasil 
e pelo Brasileiro, e diante 
do Barcelona de Guayaquil 
(EQU) pela Libertadores.

A Prefeitura do Rio di-
vulgou na terça (7) a liberação 
do público somente para as 
partidas em questão e disse 
que a capacidade no Mara-
canã será, respectivamente, 
de 35%, 40% e 50%. Após o 
jogo, a Secretaria Municipal 
de Saúde se compromete em 
acompanhar os torcedores 
por 15 dias.

No dia 24 de setembro de 
2020, dirigentes da Série A 
se reuniram com a cúpula da 
CBF, na época presidida por 
Rogério Caboclo. Na ocasião, 
o Ministério da Saúde havia 
dado o aval à entidade para 
que coordenasse o retorno 
do público aos estádios, mas 
desde que as autoridades 
sanitárias locais – prefei-
turas e governos estaduais 
– fossem favoráveis.

A maioria dos cartolas 
posicionou-se de forma con-
trária ao retorno, porque nem 
todas as 11 cidades envol-
vidas na competição tinham 
as necessárias autorizações.

UOL/Folhapress

Desde que Marcão assumiu 
o comando técnico do Flumi-
nense, o elenco é colocado à 
prova e bastante explorado, 
no bom sentido da palavra. 
Com mudanças no time titular 
e no decorrer das partidas, 
o treinador, que ainda inicia 
esta nova fase do trabalho, 
vem utilizando muitos joga-
dores e dá indícios de que 
essa pode ser uma estratégia 
adotada, tanto frente ao aper-
tado calendário do futebol bra-
sileiro quanto para alterar 
esquema de jogo.

Na vitória sobre a Cha-
pecoense, por exemplo, os 
11 iniciais tiveram quatro 
mudanças em relação ao em-
pate com o Juventude, sendo 
duas forçadas – casos de 
Egídio e Jhon Arias –, e duas 
ocasionadas justamente por 
conta deste rodízio. Martinelli 
voltava após ser poupado, 
e Bobadilla substituiu Fred, 
que foi preservado.

No decorrer do duelo, com a 
intenção de mudar um pouco 
o panorama da equipe após 
o intervalo, colocou o volante 
Wellington, que havia jogado 
pela última vez na derrota 
para o Internacional, e Nenê, 
que não havia sido utilizado 
nas duas últimas rodadas.

“Tenho um grupo e confio 
em todos. Se, em algum mo-
mento, acharmos que alguém 
baixou, vamos usar o [jo-

gador] que vem treinando, 
como fizemos com o Fred e já 
tínhamos feito com o Egídio e 
com o Martinelli. Temos cer-
teza de que vamos precisar de 
todos. Estamos igualando, os 
grupos estão em um ritmo bem 
igual de trabalho, de carga 
de treinamento. Vou procurar 
utilizá-los da melhor maneira. 
Sempre que precisar, vamos 
fazer o rodízio”, disse Marcão.

“A gente busca opções 
quando percebe que a equipe 
baixou o ritmo. A gente troca 
a peça. O que a gente quer 
é o que a equipe fez no pri-
meiro tempo [contra a Chape-
coense]. Ou nos dois tempos 
contra o Juventude, mas, do 
outro lado, tem um adver-
sário que mudou e agrediu”, 
apontou, em outro momento.

Com Roger Machado, de-
mitido após a eliminação do 
Fluminense na Libertadores, 
o elenco girava menos. O trei-
nador, inclusive, chegou a ser 
criticado pela torcida pelo fato 
de a equipe, em certos mo-
mentos, não conseguir apre-
sentar uma “nova cara”.

Um ponto que pode ser ele-
mento de peso para Marcão é 
seu conhecimento do elenco. 
Funcionário do clube desde 
2019, quando retornou às La-
ranjeiras, vinha trabalhando 
como auxiliar e também 
chegou a ser técnico do sub-
23, categoria que o Flumi-
nense usa como transição 
entre base e profissional.

Marcão muda estratégia 
e faz girar elenco titular

CBF e 19 clubes mantêm 
veto ao público, e abrem 
guerra contra Flamengo

Maracanã deve 
receber torcida em 
jogos do Flamengo 
neste mês Al
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 Volante Casemiro 
durante treino do 
Brasil, terça-feira, 
em São Paulo

Lucas Figueiredo/CBF
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Crimes 
cometidos em 
2015 deixaram 
130 mortos 
e pelo menos 
400 feridos
Agência Brasil

Catorze réus começaram 
a ser julgados ontem (8) no 
tribunal de Paris, na Ile de la 
Cité, pelos ataques terroristas 
de 2015, que causaram a morte 
de 130 pessoas e deixaram 
pelo menos 400 feridas. Julga-
mentos devem durar até 25 de 
maio de 2022.

As audiências contarão 
com quase 1.800 testemunhas 
civis, mais de 300 advogados 
e centenas de jornalistas. O 
início do julgamento levou 
à porta do Palácio de Jus-
tiça, na capital francesa, um 
grande dispositivo de segu-
rança que chamou a atenção 
de turistas e parisienses.

“Sabíamos que começava 
hoje [quarta-feira] o processo 
porque vimos nas notícias. 
Estamos em visita a Paris e 
viemos ver o aparato à volta 
deste julgamento. Os atentados 
foram um momento muito 
assustador. E depois aconte-

ceram os ataques em Bruxelas 
e tudo estava ligado”, afirmou 
Chris, da Bélgica, que passa 
uma semana de férias com a 
família em Paris. 

Como a família belga, de-
zenas de pessoas reuniram-se 
na praça em frente do Palácio 
de Justiça de Paris, para ver o 
aparato montado no início do 
maior julgamento de todos os 
tempos na história francesa. 

A segurança no histórico 
edifício, que inclui a Saint-
-Chapelle, uma das maiores 
atrações da capital, foi refor-
çada com dezenas de veículos 
da polícia e ruas fechadas, mas 
a entrada no tribunal era feita 
de forma ordeira. 

Sylvia fazia o seu passeio 
matinal de bicicleta quando se 
deparou com a rua fechada. 
Instalado no coração de Paris, 
o Palácio de Justiça localiza-
-se num ponto nevrálgico da 
cidade, junto à Catedral de 
Notre-Dame, que liga a margem 
direita à margem esquerda do 

Sena. “É algo muito presente 
na nossa vida, especialmente 
porque já aconteceram tantos 
outros ataques depois desse, 
que é algo com que convivemos 
todos os dias. E, infelizmente, 
não acho que tenha chegado ao 
fim”, lamentou.

Chance de prisão perpétua
A advogada, que deixou os 

tribunais para se dedicar à 
academia, considera que este 
processo “faz sentido”, assim 
como a infraestrutura criada 
para o julgamento, que vai 
durar até maio.

“Sou advogada, portanto é 
claro que acho que este julga-
mento faz sentido. As autori-
dades deram uma dimensão 
enorme a este julgamento e 
eventualmente isso dá peso 
e relevância a tudo que se 
passou”, afirmou.

“Não sei se há justiça, já 
que as pessoas morreram e 
não têm a sua vida de volta. O 
que é a justiça nesse caso? Foi 

tudo tão traumático. A única 
solução é prisão perpétua para 
quem fez isso”, declarou Char-
lotte, que passava no local a 
caminho do trabalho.

Esta é uma das opções para 
Salah Abdeslam, o único terro-
rista que participou ativamente 
do atentado e sobreviveu, e 
que vai estar presente na sala 
de audiência durante todo o 
julgamento. Ao seu lado mais 
13 condenados, e há ainda seis 
pessoas que serão julgadas 
apesar de serem parte incerta.

Os primeiros dias da audi-
ência vão servir para enumerar 
as vítimas, perto de 1.800. Os 
primeiros testemunhos vão ser 
ouvidos a partir de dia 13 de se-
tembro e as vítimas começam a 
ser ouvidas no dia 28. Durante 
cinco semanas, as pessoas 
atingidas diretamente pelos 
atentados vão contar o terror 
vivido no Stade de France, no 
Bataclan e nos cafés do 11º 
bairro. (Com RTP – Rádio e 
Televisão de Portugal)

UOL/Folhapress

O Talibã anunciou no do-
mingo que permitirá que mu-
lheres afegãs possam continuar 
a estudar em universidades par-
ticulares, mas determinou re-
gras para a presença feminina, 
segundo noticiou a agência AFP.

As estudantes não poderão 
se misturar com homens e terão 
que usar as vestimentas abaya 
(um vestido longo) e o niqab 
(véu que deixa apenas os olhos 
à mostra). Elas também de-
verão deixar a sala de aula 
cinco minutos antes e aguardar 
até que os homens deixem o 
campus da universidade.

“O povo do Afeganistão 
continuará sua educação su-
perior em segurança, à luz da 
lei Sharia, sem estar em um 
ambiente misto de homem e 
mulher”, disse o ministro da 
educação em exercício do Ta-
libã, Abdul Baqi Haqqani, de 
acordo com a AFP.

O grupo também exigirá que 
apenas mulheres ou homens 
mais velhos “cuja moralidade 
tenha sido comprovada” mi-
nistrem aulas para afegãs. O 
ministro acrescentou que o Ta-
libã quer “criar um currículo 
islâmico razoável que esteja em 
linha com nossos valores islâ-
micos, nacionais e históricos e, 
por outro lado, seja capaz de 
competir com outros países”.

Quando governou o Afe-
ganistão pela primeira vez, 
entre 1996 e 2001, o Talibã 
proibiu meninas e mulheres 
de estudar e trabalhar. Agora, 
o grupo promete “honrar” os 
direitos conquistados pelas 
mulheres, desde que alinhados 
à lei islâmica. Um alto funcio-
nário do Talibã disse à Reu-
ters que divisórias em salas 
de aula, como cortinas, são 
“completamente aceitáveis” 
e que, dados os “recursos e 
mão de obra limitados do Afe-
ganistão”, era melhor “ter o 

mesmo professor ensinando 
os dois lados da classe”.

Esporte feminino é ‘desnecessário’
Afegãs não terão permissão 

para praticar qualquer es-
porte, informou um dos líderes 
culturais do Talibã, Ahma-
dullah Wasiq, ao SBS News, 
uma rede de TV da Austrália. 
Segundo o porta-voz, o esporte 
feminino é desnecessário e 
pode “expor” as mulheres. 

O talibã citou o críquete. “No 
críquete e em outros esportes, 
as mulheres não terão um có-
digo de vestimenta islâmico. É 
óbvio que elas serão expostas 
e não seguirão o código de 
vestimenta, e o Islã não permite 
isso”, afirmou Wasiq. “Não é 
necessário que elas joguem.”

Segundo ele, as afegãs po-
deriam enfrentar situações 
em que o rosto e o corpo não 
estão cobertos. “É a era da 
mídia e haverá fotos e vídeos, 
pessoas assistirão.” 

Sylvia Colombo
Folhapress 

 A Suprema Corte do Mé-
xico descriminalizou o aborto 
no país em um julgamento na 
terça-feira (7). Os magistrados 
decidiram, de forma unânime, 
que é inconstitucional o uso de 
artigos do Código Penal para 
condenar a interrupção volun-
tária da gravidez de acordo com 
a vontade da mulher.

A prática já é legalizada nos 
estados de Oaxaca, Veracruz e 
Hidalgo e na capital federal, a 
Cidade do Mexico – nos quatro 
casos, até a 12ª semana de 
gestação. Nos demais, só é 
permitido realizar o aborto em 
casos de estupro e risco de 
morte da mãe.

Na prática, a decisão desta 
terça permite que os demais 
estados também legalizem o 
procedimento. No México, são 
os entes subnacionais que de-
finem como devem funcionar 
as leis sobre os direitos civis. 
Ou seja, para que o aborto seja 
permitido em todo o país, ainda 
é necessário que os legislativos 
regionais o regulamentem; o 
julgamento da Suprema Corte, 
então, facilita que eles avancem 
na formulação desses textos.

“Não tem cabimento dentro 
da doutrina jurisprudencial 
deste tribunal um cenário no 
qual uma mulher e as pessoas 
com capacidade de gestar não 
possam decidir se continuam 
ou não com a gravidez”, disse o 
juiz Luis María Aguilar ao votar. 
Seu colega Arturo Zaldivar, 
presidente do tribunal, afirmou 
que o dia é histórico. “Trata-se 
de um divisor de águas na his-
tória dos direitos de todas as 
mulheres, em especial as mais 
vulneráveis.”

Os debates sobre o tema na 
Suprema Corte tiveram início 
na segunda-feira (6), a partir 
de um caso no estado de Co-
ahuila. A ação questionava a 
constitucionalidade de artigos 
do Código Penal local que, entre 
outras coisas, previam condena-
ções de até três anos de prisão 
a mulheres que fizessem um 
aborto. No debate no tribunal, 
que adentrou a noite e se es-
tendeu anteontem por uma se-

gunda sessão, os 10 juízes que 
votaram, dos 11 que compõem a 
corte, se manifestaram contra a 
pena – 8 deles já haviam decla-
rado seu voto na segunda-feira, 
estabelecendo uma maioria.

Desde a noite anterior, houve 
manifestações contra e a favor 
da medida diante do prédio da 
Suprema Corte. Os que se posi-
cionavam contrários ao aborto 
levavam cartazes dizendo “Sal-
vemos as duas vidas”, além de 
imagens religiosas e rosários.

Entre os países-membros da 
OCDE (Organização para a Co-
operação e o Desenvolvimento 
Econômico), o México é o que 
tem a maior taxa de gravidez 
entre adolescentes, com 77 nas-
cimentos por mil mulheres entre 
15 e 19 anos. A estimativa do 
Ministério da Saúde é de que 
sejam praticados pelo menos 
800 mil abortos clandestinos 
todos os anos no país.

Segundo Diego Valadés, ex-
-juiz da Suprema Corte, disse ao 
jornal “The Washington Post”, 
a decisão desta terça vai de-
finir um critério para mudanças 
nas leis estaduais, mas também 
servir para tirar da cadeia mu-
lheres que eventualmente te-
nham sido presas depois de 
abortos ilegais.

Obrador sugeriu plebiscito
O presidente mexicano, An-

drés Manuel López Obrador, 
apesar de estar mais à es-
querda, é conservador em 
termos de costumes e havia 
se posicionado contra a des-
criminalização. Em público, 
AMLO, como é conhecido, dizia 
que o tema, por ser “muito 
delicado e polêmico”, deveria 
ser resolvido por meio de um 
plebiscito, sua forma preferida 
de debater e legislar sobre 
diferentes assuntos.

O PAN (Partido de Ação Na-
cional), hoje na oposição, cri-
ticou a decisão da Suprema 
Corte, dizendo-se em um comu-
nicado favorável “à defesa da 
vida desde sua concepção até a 
morte natural”. A sigla pediu a 
adoção de medidas para lutar 
contra o aborto, que incluem o 
aprimoramento do sistema de 
adoção de crianças e da rede de 
assistência a grávidas.

Justiça

América Latina

Afeganistão

MUNDO
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Agência Brasil

No Brasil, 11 milhões de 
pessoas são analfabetas. São 
pessoas de 15 anos ou mais 
que, pelos critérios do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística), não são 
capazes de ler e escrever nem 
ao menos um bilhete simples. 

Pelo PNE (Plano Na-
cional de Educação), Lei nº 
13.005/2014, que estabelece 
o que deve ser feito para me-
lhorar a educação no país até 
2024, desde o ensino infantil 
até a pós-graduação, o Brasil 
deve zerar a taxa de analfabe-
tismo até 2024. 

No Dia Mundial da Alfa-
betização, celebrado ontem, 
a Agência Brasil conversou 
com professores que traba-
lham com a alfabetização de 
crianças sobre os impactos da 
pandemia na etapa de ensino 
e sobre a rotina desses profis-
sionais. 

Trabalho redobrado 
Em Corumbá (MS), foi com 

cachorrinhas que a professora 
da Escola Municipal Almirante 
Tamandaré Sonia Bays con-
quistou os alunos e conseguiu 
medir o que eles haviam apren-
dido em um ano de pandemia. 
Ela dá aula para o primeiro 
ano do Ensino Fundamental, 
estudantes de 6 anos, que 
estão começando a ser alfa-
betizados. “Queria fazer algo 
mais lúdico. Acredito que as 
crianças são penalizadas por 
estar longe da escola. Criança 
em fase de alfabetização pre-
cisa da escola”, diz. 

Diante das dificuldades de 
ensinar a distância e por meio 
de tecnologias, ela gravou um 
vídeo apresentando os pró-
prios animais de estimação 
e pediu que os pais estimu-
lassem os filhos a fazer o 
mesmo com seus bichinhos. 
“Na fase da alfabetização, a 
criança precisa de oralidade. 

A Polícia Civil prendeu, 
em Sorocaba, interior de São 
Paulo, um homem de 33 anos 
apontado como o financiador 
dos ataques contra institui-
ções financeiras em Araça-
tuba, no último dia 30. Ele 
admitiu ter financiado a ope-
ração para roubar bancos e 
revelou informalmente que a 
logística do plano de invasão 
da cidade custou R$ 600 mil.

Outros dois suspeitos 
foram detidos em casa: uma 
comerciante, que constava 
como foragida por tráfico, e 
um mecânico, que saiu recen-
temente de um presídio na 
região de Araçatuba. Todos 
foram autuados por organi-
zação criminosa. As prisões 
ocorreram no feriado de in-
depndência.

As ações que resultaram 
nas prisões foram realizadas 
por policiais da 1ª Delegacia 
da Divisão de Investigações 
sobre Crimes contra o Pa-
trimônio (Disccpat), do Deic 
(Departamento Estadual de 
Investigações Criminais). 
Eles receberam informações 
sobre um homem que man-

Roubo a bancos Loteria

Educação

Pelo PNE, 
Brasil deve 
zerar taxa de 
analfabetismo 
até 2024

Polícia prende suspeito de participar 
de ataques a bancos em Araçatuba

Faltam poucos dias para apostar 
na Lotofácil da Independência

Pandemia causa impactos na alfabetização Infantil

O número de crianças 
e adolescentes sem 
acesso à educação 
chegou a 5,1 milhões 

Agência Brasil

Ela fala e depois transfere 
para o papel. É preciso esti-
mular essa espontaneidade, 
essa fala das crianças.” 

Ao pequeno grupo que es-
tava sendo atendido presen-
cialmente em horários espe-
ciais na escola, ela pediu que 
desenhasse e, se soubesse, 
escrevesse os nomes dos ani-
mais. Foi assim que avaliou o 
que os alunos sabiam e aquilo 
em que tinham dificuldades. 
Com base nas atividades de-
senvolvidas com as crianças, 
surgiu o trabalho Alfabeti-
zação e Infância em Tempos 
de Pandemia, apresentado em 
agosto no 5º Congresso Brasi-
leiro de Alfabetização.

A maior parte dos alunos 
de Sonia está em situação 
de vulnerabilidade. Não é 
raro que as famílias tenham 
apenas um celular com acesso 
limitado à internet. A estra-
tégia muitas vezes, durante 
mais de um ano de pandemia, 
era mandar vídeos por What-
sApp, para que os respon-
sáveis baixassem usando a 
internet do trabalho e, depois, 
mostrassem para as crianças.

A escola foi retomando aos 
poucos o ensino presencial. 
Primeiro, apenas uma vez 
por semana para atender aos 
alunos que não tinham acesso 

a aulas remotas. Agora, a 
escola voltou às aulas presen-
ciais em esquema de reveza-
mento, com turmas reduzidas. 

“Os professores, cada um 
de uma série, selecionaram os 
conteúdos que seriam priori-
tários, que seriam essenciais. 
Não vamos ter como dar conta 
de tudo. Estamos focando em 
leitura e escrita”, diz e acres-
centa: “Os alunos não per-
deram o ano, eles ganharam 
a vida. Se antes já tínhamos 
déficit de aprendizagem, agora 
também temos, ainda maior. 
Teremos de redobrar o tra-
balho para vencer isso”. 

Da sala para a tela 
Depois de oito anos nas 

salas de aula no Rio de Janeiro, 
o professor Ricardo Fernandes 
assumiu, em 2019, o cargo 
de assistente de Gerência de 
Alfabetização e Anos Iniciais 
da Secretaria Municipal de 
Educação. No ano passado, 
com a pandemia, Fernandes 
passou a gravar aulas e pod-
casts para os estudantes da 
rede municipal, por meio da 
prefeitura, para garantir a 
educação remota. Ele, de re-
pente, passou a alcançar um 
público muito maior. 

“Acaba que você, que está 
produzindo uma videoaula, 

você não vira só o professor de 
uma turma. A sensação que dá 
é de que você vira professor de 
muitas turmas. Essa foi uma 
estratégia muito importante 
para muitas crianças que es-
tavam em casa”, diz. 

Foi preciso, segundo Fer-
nandes, recriar, com tecno-
logia, espaços alfabetiza-
dores. Além de o formato 
ser um desafio, foi preciso 
também repensar o conteúdo 
de alfabetização, incluindo as 
famílias. “Todas as vezes que 
a gente pensa um material 
agora, a gente pensa que essa 
família vai assistir junto, vai 
ajudar na mediação desse con-
teúdo. Então as aulas agora 
são pensadas na perspectiva 
mais coletiva. Quem está es-
cutando o que essa criança 
fala? Quais as perguntas que 
essa criança pode fazer para 
essa pessoa? É esse processo 
de uma educação coletiva que 
traz para a alfabetização um 
novo caráter.” 

Estudo encomendado ao 
Datafolha pela Fundação Le-
mann, o Itaú Social e o Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), divulgado em 
junho deste ano, mostra que 
mais da metade (51%) das 
crianças em processo de al-
fabetização na rede pública 

brasileira ficou no mesmo 
estágio de aprendizado, ou 
seja, não aprendeu nada de 
novo durante a pandemia. 
Entre os estudantes brancos, 
57% teriam aprendido coisas 
novas, segundo a percepção 
dos responsáveis. Entre os 
estudantes negros, esse índice 
cai para 41%.

Como responsável pela pro-
dução de materiais para a 
alfabetização, Fernandes diz 
que um dos objetivos é que 
os estudantes se sintam re-
presentados. “Não se pode 
alfabetizar sem olhar para 
a favela, sem olhar para o 
bairro desse aluno, sem olhar 
para o ritmo desse aluno, sem 
entender que é um sujeito que 
aprende quando está em casa, 
quando está em contato com 
outros sujeitos. Não se pode 
negar os aspectos culturais 
da cidade”, defende. 

Retomada
Neste semestre, as escolas 

estão, aos poucos, com o 
avanço da vacinação no país, 
retomando as aulas presen-
ciais, ainda que mescladas ao 
ensino remoto, no chamado 
ensino híbrido. Será preciso 
ainda, segundo a oficial de 
educação do Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 

(Unicef) no Brasil, Julia Ri-
beiro, localizar os estudantes 
que não conseguiram assistir 
às aulas na pandemia. 

“Fazer busca ativa desses 
meninos e meninas que não 
tiveram condição de se manter 
aprendendo durante a pan-
demia. Os dados apontam 
isso, a pandemia atingiu me-
ninos e meninas que já eram 
mais vulneráveis. Quem já es-
tava fora da escola ficou cada 
vez mais longe, e quem estava 
na escola, mas sem condições 
de aprender em casa, acabou 
sendo excluído desse direito.” 

Pesquisa divulgada este 
ano pelo Unicef mostra que o 
número de crianças e adoles-
centes sem acesso à educação 
no Brasil saltou de 1,1 milhão 
em 2019 para 5,1 milhões em 
2020. Desses, 41% têm entre 6 
e 10 anos, faixa etária em que 
ocorre a alfabetização. 

“A alfabetização é funda-
mental para a manutenção 
desse menino ou menina na 
escola. É nessa faixa etária 
que é criado maior vínculo, in-
clusive com a escola. Ciclos de 
alfabetização que são incom-
pletos podem acarretar repro-
vações e abandonos escolares 
nas demais etapas, nas etapas 
subsequentes”, ressalta.

Ministério da Educação
No dia 30 de junho deste 

ano, o MEC lançou o Sistema 
Online de Recursos para a 
Alfabetização, apelidado de 
Sora. A plataforma foi de-
senvolvida para apoiar pro-
fessores e trabalhadores da 
educação no planejamento e 
na execução de atividades de 
ensino para alunos que estão 
aprendendo a ler e escrever.

O sistema traz estratégias 
de ensino ou como o conteúdo 
pode ser ensinado. Elenca 
também propostas de ativi-
dades a serem aplicadas em 
salas de aula, ferramentas que 
são utilizadas na consolidação 
da apreensão dos conteúdos.

A plataforma disponibiliza 
recursos adicionais diversos 
que auxiliam os professores. 
Podem ser acessadas, por 
exemplo, imagens que ajudam 
a fixar as letras do alfabeto. 
Será incluído também um mó-
dulo com sugestões de avalia-
ções para verificar a aprendi-
zagem do conteúdo.

O homem, de 33 anos, 
admitiu ter financiado 
a operação para roubar  
as agências bancárias

Prêmio estimado em 
R$ 150 milhões pode 
render R$ 336,9 mil 
ao mês na poupança

Reprodução Agência Brasil

tinha um padrão alto de 
consumo, ostentava veículos 
de luxo e poderia estar en-
volvido na invasão a bancos 
de Araçatuba.

Os policiais fizeram uma 
busca na residência dele e 
encontraram uma grande 
quantidade de documentos 
relacionados ao crime orga-

nizado que indica a presença 
do suspeito em atividades em 
vários estados.

Outros cinco suspeitos 
de envolvimento nos crimes 
já haviam sido detidos pela 
polícia. Os materiais foram 
encaminhados à Polícia Fe-
deral, que prosseguirá as in-
vestigações.(Agência Brasil)

assim sucessivamente.
Ainda segundo a Caixa, 

caso apenas um ganhador 
leve o prêmio e aplique todo 
o valor na poupança, ele 
receberá R$ 366,9 mil de ren-
dimento no primeiro mês. Se 
preferir investir em imóveis, 
o banco destaca que seria 
possível adquirir 250 casas 
ou apartamentos no valor de 
R$ 600 mil cada.

As apostas podem ser re-
alizadas em volantes espe-
cíficos da Lotofácil da Inde-
pendência, disponíveis nas 

lotéricas de todo o país.
No portal Loterias Caixa, 

é possível adquirir um combo 
especial do sorteio, com 12 
apostas para o concurso, 
bem como outros combos 
contendo apostas de outras 
modalidades, além do con-
curso especial.

Também é possível 
apostar pelo aplicativo Lo-
terias Caixa. A aposta custa 
R$ 2,50 e o apostador deve 
escolher de 15 a 20 números 
entre os 25 disponíveis  
no volante.(Agência Brasil)

A Lotofácil da Indepen-
dência sorteia no próximo 
sábado (11) o prêmio especial 
estimado em R$ 150 milhões. 
As apostas podem ser feitas 
até as 19h (horário de Bra-
sília) do dia do sorteio, nas 
casas lotéricas credenciadas 
pela Caixa em todo o país ou 
pela internet.

O concurso 2.320 será sor-
teado às 20h (horário de 
Brasília), no Espaço Lote-
rias Caixa, localizado no Ter-
minal Rodoviário Tietê, na 
cidade de São Paulo.

De acordo com a Caixa, 
esta será a maior premiação 
da história da modalidade. 
O maior prêmio da Lotofácil 
da Independência, até então, 
foi pago no ano passado – R$ 
124,9 milhões, divididos entre 
50 apostas de 17 estados.

Como funciona
Assim como nos demais 

concursos especiais, o prêmio 
principal oferecido não acu-
mula. Não havendo apostas 
premiadas com 15 números, 
o valor será dividido entre os 
acertadores de 14 números e 
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Embaixadora da cultura de Campo 
Grande, Delinha completou 85 anos 
de idade nessa terça-feira (7). A 
“Dama do Rasqueado” enfrentou a 
pandemia como deve, recolhida em 
casa, e por algumas vezes realizou 
shows virtuais, entre eles o de 
comemoração do seu aniversário, 
realizado no dia 6 deste mês. Dona 
de um humor único e afetivo, Delinha 
conta que aos 85 anos viveu muitas 
coisas boas e que hoje deixa os 
sonhos para a juventude e que a 
maturidade a ensinou a ter os pés no 
chão. “Com essa idade não tem sonho 
mais não, restam algumas vontades é 
claro, mas já tenho a cabeça no lugar 
e consigo perceber o que dá certo 
e o que não dá. Alguns sonhos nos 
deixam decepcionados, e essa não é 
mais idade para isso”, diz. 

Em março, a cantora sofreu um 
acidente doméstico e precisou ser 
internada para realizar alguns 
exames e ficar em observação 
durante um período. Ela conta que 
caiu no banheiro de casa logo após o 
almoço. “Eu não me machuquei, não 
bati a cabeça nem nada. Meu filho 
estava dormindo e eu fiquei no chão 
esperando. Quando ele percebeu e 
foi me pegar eu acabei desmaiando. 
Não sei qual foi o motivo. Não vi Samu 
nem nada chegar”, conta.

Isolamento social
O acidente aconteceu em um 

momento crítico da pandemia da 
COVID-19, quando a cantora havia 
tomado ainda a primeira dose do 
imunizante contra o coronavírus, 
hoje ela espera a terceira dose, que 
está agendada para os próximos 
dias. “Não tive nenhuma reação 
com as outras duas primeiras doses 
que eu tomei; vamos ver agora 
com a terceira que devo tomar 
por esses dias. Não sou muito de 
sair, então a pandemia acabou não 
atrapalhando passeios, mas me 
afastou do palco, né.”

 Delinha conta que esse período 
de pandemia tem sido difícil, 
principalmente pela necessidade de 
se manter afastada das pessoas. “A 
gente vai meio que desistindo de 
fazer as coisas, de vez em quando 
vejo meu neto e isso é vida, me sinto 
muito melhor. Mas fico só aqui na 
minha casinha, limpando as coisas, 
arrumando tudo.”

Retorno aos palcos
A cantora e compositora se 

dedicou mais de seis décadas à 
música e boa parte do tempo passou 
com seu parceiro Délio. Ela tem a 
maior discografia entre os músicos 
de Mato Grosso do Sul, com 19 
álbuns e 2 DVDS gravados. Mesmo 
depois de viúva, Delinha continuou 
interpretando canções que fizeram 
sucesso e retratam a cultura sul-mato-
grossense, passando a dividir o palco 
com amigos e filho.

Sua carreira se iniciou ainda na 
década de 50 e incontáveis shows 
foram realizados. Durante o período de 
pandemia, assim como muitos artistas, 
Delinha se adaptou ao digital e realizou 
cerca de seis lives. Quanto ao retorno 
aos palcos, a cantora prefere não se 
precipitar. “Quanto voltar aos palcos 
deixo nas mãos de Deus, que sabe sobre 
a vida. Não sei o dia de amanhã. Se der 
para voltar eu volto, mas se não der 
também tudo bem”, considera.  

Sobre novas canções, Delinha disse 
que deve continuar interpretando as 
músicas antigas e que “a inspiração 
acabou, ficar só em casa míngua a 
inspiração, né. Eu só fico aqui na 
casinha, limpando, arrumando, não 
consigo pensar em nada mais”.

Questionada sobre o carinho dos 
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que eu tomei; vamos ver agora 
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fãs, a cantora se emociona e diz ser 
grata por tudo que seus ouvintes 
fizeram por ela. “Se eu pudesse, daria 
meu coração para meus fãs. Eu não 
tenho palavras para agradecer por 
tudo que fizeram pela dupla Délio e 
Delinha. Graças a Deus nunca tivemos 
problemas com as pessoas e por isso 
eu deixo um cheiro e um beijo para 
todos que estão comigo até hoje.”

A cantora diz que muita coisa boa 
aconteceu em sua vida e durante 
sua carreira, e que mesmo depois 
de ter ficado viúva continuou se 
sentindo acolhida pelos fãs, que 
sempre estiveram junto dela. Em 
agradecimento, ela publicou em 
sua página no Facebook: “Quero 
agradecer todo carinho recebido em 
meu aniversário. Significa muito para 

mim que tenham lembrado e ocupado 
um minuto de suas vidas para fazer o 
meu dia mais feliz”.

A mulher que carrega o título de 
“Dama do Rasqueado” diz que na 
idade em que está sente saudades, 
mas que não é tempo de sofrer por 
isso. “Tenho tantas boas recordações 
que não dá para escolher uma mais 
importante ou melhor que a outra. 
Lembro da minha infância nessa velha 
casinha, a que cheguei quando tinha 
apenas 8 anos de idade. Lembro dos 
meus pais, tios, da minha família, mas 
não adianta ficar com saudade, que 
tem hora que doi”, finaliza.

Hoje a cantora vende a coletânea 
completa dos discos da dupla Délio 
e Delinha em Campo Grande e no 
interior do Estado.

Com Délio na Praça Ary Coelho em 1957

Delinha concedendo entrevista ao jornal 

O Estado em 2019

O sorriso fácil da ‘Dama do Rasqueado’

Com o filho João Paulo Pompeu, parceiro de vida e música
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Valentin Manieri
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Acervo pessoal

Acervo Pessoal
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PENSAMENTO DO DIA 

NA LEMBRANÇA        

SÓ PARA LEMBRÁ-LOS!  

VAMOS? 

CANÇÕES DE LÍDIA    

VIVA O DRACCO!   

DANCING QUEEN    

ZONA CONFLAGRADA    

LOCAÇÕES 

Se a caminhada está difícil, é porque você está no caminho certo.   

Palmas nos ambientes culturais guaicurus ao projeto que a jornalista 
Lilian Veron e o maestro Eduardo Martinelli, com patrocínio do Fundo de 
Investimentos Culturais (FIC-MS), realizam para resgatarem músicas 
da lavra de Lídia Baís. É uma redescoberta, na verdade, de mais esse 
dom da artista plástica e poeta campo-grandense que morreu a 1985, 
aos 85 anos. Além dos discos de vinil guardados pelo Museu da Imagem 
e do Som (MIS/MS), os executores do projeto mergulham, desde o ano 
passado, nos demais rastros desta obra preciosíssima. Vale frisar que, 
a 2018, o maestro já havia resgatado três canções.      

A rapidez da delegada de Polícia Civil Ana Cláudia Medina e de 
sua equipe do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e 
ao Crime Organizado), em parceria com a polícia de Aquidauana, 
já pôs atrás das grades boa parte dos ladrões das aeronaves fur-
tadas no dia 06/09, na “Princesinha do Sul”. Medina é competente 
e valente ao mesmo tempo. Parabéns.   

Björn Ulvaeus, 76 anos; Benny Andersson, 74; Agnetha Fältskog, 71 e 
Anni-Frid Lyngstad, 75. Os fãs sabem de quem se trata, mesmo após 40 
anos separados e fora dos palcos. Os dois casais (hoje, só na profissão) 
formam o Abba, um dos grupos mais famosos e de maior sucesso da 
história da música pop. Pois é, eles e elas estão de volta à ativa, depois 
de quatro décadas dizendo “não” às propostas mais milionárias para 
reconstruírem a formação iniciada na Suécia a 1972 e desfeita a 1985. 
Com mais de 500 milhões de discos vendidos e sucessos que nunca 
saíram do ar, o Abba começou a recolocar o pé na estrada a 2018 e já 
prepara turnê para 2022.   

Na região de Dourados, os conflitos entre proprietários rurais e 
indígenas ganharam, infelizmente, mais um impulso nesta semana. O 
fazendeiro Giovanni Jolando incendiou, com seus empregados, casas de 
indígenas Guarany-Kaiowá que estão dentro de uma área da qual é ar-
rendatário, mas vem sendo reclamada na Justiça pelos nativos. Imagens 
do ataque, realizado na noite de segunda-feira, 06, foram divulgadas 
pelo Cimi (Conselho Indigenista Missionário) e mostram homens em 
duas caminhonetes ateando fogo nas habitações.   

Se vivo estivesse, o cineasta Carlos Niemeyer completaria hoje 101 anos. Carioca do Catete, ele criou, a 1959, o 
Canal 100, um cinejornal obrigatório nos cinemas até 1985. Embora falasse dos assuntos da atualidade, o Canal 100 
era aguardado pelos lances do futebol apresentados com música na cadência do samba ao fundo. Nelson Rodrigues 
definiu o Canal 100 com a seguinte frase:  "Foi a equipe do Canal 100 que inventou uma nova distância entre o tor-
cedor e o craque, entre o torcedor e o jogo, com os grandes mitos do nosso futebol, em dimensão miguelangesca, 
em plena cólera do gol". Carlos Niemeyer morreu em 20 de dezembro de 1999, no Rio de Janeiro.  

Amanhã, a Cabanas Grill, que fica na Vitório Zeolla, 747, no Carandá 
Bosque, uma churrascaria com o melhor churrasco de carne Angus, 
volta à atividade. O local foi todo remodelado e está uma maravilha. 
Resultado de muito trabalho, competência e dedicação do proprietário, 
Bráulio Frazeto. O rodízio completo custará R$ 64,90 por pessoa. A casa 
esteve fechada no período da pandemia. Viva a vida! 

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

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o

Enquanto tocava, cantava e proseava alegremente com o amigo Gui-
lherme Rondon, no Barra Mansa – Pantanal Hotel, em Rio Negro, em um 
churrasco de confraternização com a equipe da nova versão da novela 
“Pantanal”, o músico e cantor Almir Sater não imaginava que sua ae-
ronave era roubada no aeroporto de Aquidauana. Os bandidos levaram 
três aviões, provavelmente para uso de narcotraficantes que operam na 
fronteira Brasil-Bolívia. A novela está no início das gravações.   

O dia Sete de Setembro, para mim, é uma data para sempre ser 
lembrada, ser festejada e ser respeitada. Dia em que nossa história 
registrava a independência do Brasil. Que Deus abençoe nossa 
pátria e todos os brasileiros. Que esse dia seja sempre lembrado 
como uma conquista. A conquista maior de termo-nos tornado, lá 
no passado, uma nação independente, que conduziu seu destino e 
construiu seu próprio futuro ao deixar de ser colônia e transformar-
-se num país. Esse será sempre o motivo pelo qual respeitei e 
sempre respeitarei a data. Viva o Brasil. Nada mais que isso!   

Estou pronto, capitão! Agora, é possível vi-
sitar a Fenda do Bikini e saborear a pizza prefe-
rida das Tartarugas Ninja no Nickelodeon Hotels 
& Resorts, novidade de Cancún. Com a temá-
tica de desenhos animados do canal, como Bob 
Esponja, a hospedagem conta com 280 suítes de-
coradas, um enorme complexo aquático inspirado 
na Patrulha Canina e seis restaurantes.   

SOL, ÁGUA E DIVERSÃO: CONHEÇA SOL, ÁGUA E DIVERSÃO: CONHEÇA 
ALGUNS RESORTS TEMÁTICOS  ALGUNS RESORTS TEMÁTICOS   

Contudo, este não é o único hotel voltado para 
os amantes de produções fictícias. Confira outras opções! 

Disney's Art of Animation Resort   - É claro que o universo 
da Disney não poderia ficar de fora. Entre algumas acomodações da 
rede, o Art of Animation é composto por animações como “Procurando 
Nemo”, “Carros”, “O Rei Leão” e “A Pequena Sereia”.   

Georgian House -  Hotel voltado para o universo de 
Harry Potter. Localizado em Londres, o Georgian tem, em 
seus corredores, quartos que reproduzem as salas comunais. 
Além disso, oferece pacotes turísticos que levam o visitante 
aos principais locais dos filmes.   

The Hobbit Motel   - Na Nova Zelândia, o hotel conta com duas 
casinhas iguais às do filme “O Hobbit”, para “pessoas pequenas”. 
As hospedagens fazem parte de Woodlyn Park, onde você também 
pode ficar em um avião, um barco ou um vagão de trem.    
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CelebridadesCinema

Erasmo Carlos 
deixa hospital 
após internação 
por COVID-19

Longa ‘Maligno’ é a volta de 
James Wan ao cinema de terror
Filme é a 
estreia dos 
cinemas 
desta semana

Reprodução Folhapress

O cantor e compositor 
Erasmo Carlos, 80, recebeu 
alta nessa terça-feira (7) 
após ficar uma semana in-
ternado no hospital com 
COVID-19. Ele comparti-
lhou um vídeo emocionado 
nas redes sociais agrade-
cendo a todos e defendendo 
a importância da vacina.

O cantor falou que não 
foi fácil superar a doença 
e que só conseguiu com a 
ajuda dos médicos, fami-
liares, amigos, colegas e da 
esposa Fernanda Passos, 
29, que contraiu COVID 
junto com ele e também está 
curada. “Gente eu venci a 
COVID, não foi mole não, 
foi difícil, eu não consegui 
sozinho.” 

Erasmo agradeceu ainda 
as milhares de orações e 
pensamentos positivos que 
recebeu dos fãs. “Palavras 
carinhosas que não dá nem 
para explicar. Eu fico muito 
feliz do fundo do coração, 
muito obrigado a todos”, 
disse o cantor.

O cantor fez questão de 
destacar que ter se vaci-
nado duas vezes foi muito 
importante para não ter 
maiores complicações com 
a doença. “Acho muito im-
portante eu ter me vaci-
nado duas vezes e quando 
tiver a terceira vacinação 
eu irei novamente. Porque ó 
cabeça, irmão, viva o bom-
-senso”, enfatizou.       

Erasmo Carlos estava in-
ternado desde o dia 31 de 
agosto para tratamento da 
COVID. Ele usou seu perfil 
no Instagram para informar 
que teve teste resultado 
positivo para a doença no 
dia 26 de agosto e pediu 
orações para os fãs.

 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até 2.200 
caracteres, sobre assuntos que estiverem ligados à literatura, à poesia, à cultura, a políticas 
culturais, e à educação –sem envolvimento ou conotação político-partidária ou religiosa. 
Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

O crepúsculo descia sobre o  belo jardim.
O ar, balsamizado, com aroma prima-
veril.
Ao longe, em agradável lassidão,
Fitava o céu em suas cores
Exuberantes do entardecer.

Meditava, entregue,
Ao sabor dos pensamentos.
Pairava o silêncio,

No sentido absoluto,
Como a espera do fim desejado.

Quantos  pensamentos agitariam
Esta alma turbulenta?
Fechou os olhos,
Cedeu a caricia do entardecer,
Que batia em sua pele, suavemente,
Como o perfume das flores
Volatizados no ar.

Era a 67ª vez  que cruzava
Essa linha do tempo.
Já deveria estar acostumada
Com o entardecer.

Nessa corrida, sem vencedores,
O que poderia temer?
11 de setembro de 2017

Campo Grande, 3 de setembro de 2018

Caminho. Um pouco cansada.
Para encontrar o que busco, tenho de caminhar.
Sem caminhar, não há caminho.
Ao seguir,  faço as trilhas.
Locais que nunca mais irei pisar.
Os rastros  que ficam são rastros na areia
Que me dizem o meu horizonte.

Cambaleie muitas vezes.
Muitos espinhos nas estradas...
Mas me fez seguir a certeza
Do raio de sol de todas as manhãs.
Tentei, no caminho, retroceder. Mas, não cedi.
Tropecei  em danças esvoaçantes, espectros
Das escuras noites vivenciadas...
Mas me aguardava a esperança do alvorecer 
profundo.

Sou imperfeita. Inacabada.
O meu testemunho é ir adiante. O próprio caminhar.
Escapei de armadilhas. Tantas.
Ao andar,  mirei as estrelas.
Encontrei o que busquei.
E a luz ascendeu na própria luz.
E me construo sendo o que não consegui ser.

4 de setembro de 2020

Após longa estiagem quando a secura tomou conta da alma, do corpo, 
das plantas
amarelando a verde grama e entristecendo, a mata retorcida do cer-
rado, assim, do nada,
Uma ventania no 31 de agosto, a noitinha, começa a cair o granizo, e,
uma breve e rápida chuva nos anuncia que setembro, finalmente, chega.
Todo ano é a mesma coisa. Tudo tem vida .
O aroma das flores faz de nossa rotina algo mágico. A primavera se 
pronuncia em nossa vida. Nossa vida primavera-se.
Mesmo que pareça ser igual, sempre é diferente. O sol, a brisa suave, 
flores anunciam que há vida.
Findam as incertezas . É setembro. Nada é abusivo. Tudo na medida.
Setembro tem sabor de coisa nova. De recomeço. Paisagens com novas 
cores e luzes. Pássaros felizes .
Poetas construindo. Como ondas imensas, o amor mergulha entrela-
çado, fundido numa só gota.
Setembro-me. Sem rosto, na leveza de uma pétala. Transmuto-me. 
Nuvens em chuvas. Chuvas em flores.
Os ipês acolchoando o chão. Os pássaros em comitiva, cada um, com 
seu canto de alegria,
Natureza tão diversa afaga, suavemente, a nuvem que se comprime, 
roçando as asas das aves. Infinitas.
Setembro, coerência, razão, reverencia, cores. Acredito no possível.
Se ergue e se instala, no silencio, a força do meu querer.
Setembrei-me por mais um ano que completo.
Fechando o circulo – primavero-me.

1º de setembro de 2019

Como criança que sou, e,  que sempre serei, adoro um 
aniversário.
Lembro-me, na fazenda, era uma festa. Tudo na 
simplicidade se tornava uma festa.
Durante o percurso nunca deixei o 12 de  setembro passar 
em branco.
Primeiro fui ver quem me acompanhava nessa  data tão 
festiva... Procurei no WIKIPEDIA – e me descobri entre  os 
virginianos do dia 12
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_setembro

Álvares de Azevedo - Ernesto Carneiro Ribeiro - Auta de 
Souza - Maurice Chevalier - Vicente Celestino - Octávio 
Brandão - Irène Joliot-Curie - Juscelino Kubitschek - Jesse 
Owens - Geraldo Vandré - Nelson Rufino - Barry White - Leci 
Brandão - Caio Fernando Abreu • Delasnieve Daspet, escri-
tora brasileira. Entre tantos outros...
A astróloga mineira Lourdinha Biagioni fez um estudo do 
meu mapa e me disse:

“Você é um caso  atípico, pois se encontra numa concen-
tração  de planetas e pontos no signo de Virgem (num 
total de dez (10); Vênus, Roda da Fortuna, Ascendente, 
Sol, Saturno, Lua. Nodo Lunar, Netuno, o asteróide Juno.  
Isto  significa,  ou se traduz, então, que  em você existe 
uma sintonia, concordância, semelhança,  na maneira 
de querer, de ser e de pensar, de amar e se agradar,  ba-
seadas nas características do signo de Virgem. Então, 
posso dizer que sua abordagem básica de vida é virgi-
niana. Que seu desígnio evolutivo, seu querer é virgi-
niano. Suas reações e respostas diante da vida são vir-
ginianas e que seu processo de pensamento é virginiano, 
também posso estimar que as coisas de Virgem lhe 
agradam e preocupam e ocupam primordialmente”.

Sempre escrevi poemas para mim. Todo ano dou-me um 
poema de presente. Eis os dos últimos três anos:

Linha do Tempo

Aos 70 Setembrei-me, Primaverando-me.

12/9 – COMPLETO 71 ANOS.
Por: Delasnieve Daspet

Por: Delasnieve Daspet Por: Delasnieve Daspet

Poesia, Prosa e Verso
à janela

Delasnieve Daspet

Marcelo Rezende

“Maligno”, novo filme de 
terror de James Wan é a estreia 
da semana, e olha que de terror 
o malasiano entende. No seu 
currículo destacam-se “Jogos 
Mortais”, “Gritos Mortais”, “Sen-
tença de Morte”, “Sobrenatural”, 
“Sobrenatural 2”, “Invocação do 
Mal” e “Invocação do Mal 2”. O 
elenco do longa conta com Anna-
belle Wallis (“Mate ou Morra”), 
George Young (“Grace”), Maddie 
Hasson (“Impulse”) e Michole 
Briana White (“Coragem sob 
Fogo”). O roteiro fica por conta 
de Wan, Ingrid Bisu e Akela 
Cooper. 

Em “Maligno”, Madison 
(Annabelle Wallis) passa a 
ter sonhos aterrorizantes de 
pessoas sendo brutalmente 
assassinadas. Ela acaba des-
cobrindo que, na verdade, são 
visões dos crimes enquanto 
acontecem. Aos poucos, ela 
percebe que esses assassi-
natos estão conectados a uma 
entidade do seu passado cha-
mada Gabriel. Para impedir a 
criatura, Madison precisará 
investigar de onde ela surgiu 
e enfrentar seus traumas de 
infância.

De acordo com o próprio 
diretor, “Maligno” é mais pa-
recido com “Jogos Mortais” 
do que “Invocação do Mal”. 
Isso porque o cineasta está 
voltando para suas raízes do 
cinema independente. A dife-

rença é que, agora, ele possui 
muito mais recursos para pôr 
em prática as suas ideias ambi-
ciosas. Em entrevista ao portal 
Sensacine, James Wan afirmou 
que não está pensando em uma 
franquia de “Maligno”, mas 
não descartou a possibilidade. 
Olha só o que ele disse: “Por 
enquanto temos este filme, e 
espero que as pessoas gostem. 
Nosso negócio está mudando e 
é difícil prever qualquer coisa, 
mas eu gostaria de continuar 
explorando esses personagens 
e suas histórias se tiver a 
chance. Na verdade, já tenho 

isso em mente. Espero que o 
personagem de Gabriel des-
perte tanto interesse quanto 
outras criações monstruosas 
minhas”.

O diretor, responsável 
também por “Aquaman”, ex-
plicou que gostaria de fazer 
algo diferenciado. “Na ver-
dade, entre os dois filmes do 
‘Aquaman’, eu queria fazer 
algo muito diferente, e Maligno 
é o resultado. É um filme inde-
pendente, mas com mais di-
nheiro do que eu tinha quando 
fiz ‘Jogos Mortais’. Então, em 
termos de recursos, está mais 

próximo de filmes como ‘In-
vocação do Mal’. É como o 
tipo de história que eu tinha 
feito antes, quando estava es-
tudando cinema e imaginando 
o que queria levar para as te-
lonas. Agora é mais difícil para 
mim fazer filmes como este, 
embora goste muito. Mas, como 
tive oportunidade, não hesitei 
em fazê-lo, porque, quem sabe 
quando poderei fazê-lo nova-
mente?”, disse o diretor.

Na entrevista, James Wan 
revelou como foram feitas as 
cenas de ação do longa. “Usei 
muita ação real, combinando-

-a com ‘animatrônica’ e ou-
tras tecnologias. Acho que 
a história me permitiu ser 
ousado na forma como filmei. 
Gosto de ter ideias claras 
desde o início, mas, ao mesmo 
tempo, também mantenho a 
porta aberta para experi-
mentar coisas novas. Nós nos 
divertimos muito fazendo este 
filme. Não sei quando voltarei 
a fazer um filme como ‘Ma-
ligno’, então gostei muito”, 
finalizou James Wan.

“Maligno” é a estreia da 
semana e a classificação indi-
cativa é de 16 anos.
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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 08/09

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

Sabe aquele ditado que diz “a união faz a força”? Pois 
você pode abusar dele nesta quinta se quiser melhorar 
seu desempenho no trabalho, viu? O seu signo costuma 
valorizar muito a independência, mas é preciso aprender 
a trabalhar em equipe de vez em quando. O desejo de 
ter mais alguém ao lado aumenta. Palpite do dia: 76, 49 
e 85. Cor do dia: nude

Você começa o dia com a agenda cheia, no que 
depender das estrelas! Não vão faltar tarefas e serviços 
exigindo atenção nesta quinta, mas saiba que você 
terá que redobrar a dedicação para terminar tudo sem 
atropelos. Tenha cuidado com distrações e procure 
cuidar das obrigações primeiro, para só depois se divertir. 
Palpite do dia: 77, 41 e 32. Cor do dia: malva

Nesta quinta, a Lua segue firme em seu paraíso astral, 
mas nem tudo vai ser tão divertido quanto gostaria. O 
serviço também precisa de atenção e é melhor direcionar 
a sua criatividade para dar jeito nas tarefas pendentes, 
Gêmeos! Na paquera ou no namoro, tudo vai correr 
melhor se apostar no bom humor e deixar as diferenças 
de lado. Palpite do dia: 96, 51 e 78. Cor do dia: rosa

A convivência com a família pode ajudar a levantar o 
astral nesta quinta, Câncer. Tudo indica que o pessoal 
estará mais do que pronto para estender a mão e ajudar 
no que for preciso! Aposte na praticidade e priorize 
as tarefas de rotina se quiser dar conta do serviço. Há 
chance de se engraçar com um amor do passado. Palpite 
do dia: 61, 43 e 52. Cor do dia: lilás

Nesta quinta, concentre-se no serviço para resolver 
algumas coisinhas que estavam pendentes e que exigem 
um pouco mais de atenção. Você vai contar com ótimas 
ideias e um raciocínio ágil para encontrar soluções 
criativas para as tarefas de sempre. A comunicação 
continua sendo o seu maior trunfo. Palpite do dia: 26, 53 
e 80. Cor do dia: terracota

As finanças continuam ocupando boa parte da sua 
atenção nesta quinta, Virgem! Talvez você não ganhe na 
loteria hoje, mas vai ser mais fácil encher o bolso se ralar 
dobrado. Um trabalho extra, por exemplo, pode trazer 
aquela grana a mais que estava precisando para acertar 
os boletos tudo. Palpite do dia: 27, 72 e 36.
Cor do dia: verde-limão

Apesar da Lua seguir em seu signo, vale a pena redobrar 
a atenção e focar nas tarefas do dia a dia se quiser que 
as coisas sejam feitas do jeito certo, Libra! A Lua vai se 
desentender com Plutão no final da tarde, deixando o 
clima meio tenso em casa, pedindo mais jogo de cintura 
para preservar esses relacionamentos e evitar brigas. 
Palpite do dia: 55, 91 e 82. Cor do dia: menta

Agir nos bastidores continua sendo a melhor pedida para 
lidar com o serviço e evitar dor de cabeça por bobagens. 
No final da tarde, é melhor ter cautela porque você pode 
se chatear com gente fofoqueira ou mentirosa. Para evitar 
mal-entendidos, escolha bem as palavras para não entrar 
em confusão. Palpite do dia: 47, 92 e 65.
Cor do dia: prata

O dia promete ser tranquilo, desde que você consiga se 
concentrar no que precisa fazer. Pode ter ótimas ideias, 
mas antes de botá-las em prática ou apresentar em 
uma reunião, dê um passo atrás e veja se são sugestões 
práticas e realistas, meu bem. Bora lá redobrar a 
confiança, valorizar os pontos em comum e fortalecer o 
romance. Palpite do dia: 48, 66 e 75. Cor do dia: pink

Pode se preparar para trabalhar dobrado se quiser dar 
conta de tudo e ainda cair nas boas graças da chefia 
nesta quinta. Talvez precise controlar seu jeito exigente 
e mandão no final da tarde -- nem sempre dá pra 
conseguir que tudo seja feito do seu jeito. Tente ceder em 
alguns pontos e lide melhor com as críticas. Palpite do 
dia: 67, 40 e 31. Cor do dia: branco

 Você começa o dia com bom humor para lidar com 
colegas, clientes e até aquelas tarefas chatas que 
costumam aparecer de vez em quando. Se tem planos 
para uma viagem no final da tarde, redobre a atenção 
e planeje direitinho cada etapa para diminuir os 
obstáculos, tá? Palpite do dia: 14, 50 e 05.
Cor do dia: escarlate

Nesta quinta, pode ser um desafio manter o foco no 
que precisa ser feito e, ao mesmo tempo, manter uma 
certa distância para perceber as mudanças que estão 
apontando no horizonte. Preste atenção ao seu sexto 
sentido, que segue mais ativo do que o normal. À noite, 
se uma amizade já estava abalada, talvez chegue ao fim. 
Palpite do dia: 06, 96 e 15. Cor do dia: preto

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

Tânia revela a Sabine que está namorando 
Dom e propõe união à empresária para mani-
pular o rapaz. Dilson confidencia a Domênico, 
sem saber que ele é policial, que Agnaldo em-
prestou dinheiro para sua família. Agnaldo se 
apavora ao ouvir Douglas anunciar que chamará 
a polícia. Orestes informa a Sandra Helena que 
a filha de Marieta contestou sua herança. Eric 
conta a Luiza que Mirella estava nervosa no dia 
do acidente por causa de um problema pessoal. 
Domênico diz a Eric que Agnaldo fugiu. Eric 
oferece um advogado para defender Wanderley. 

Cecília sonha que Luti é atacado por Valentim e 
avisa Ariclenes. Camila e Pedro são levados para 
o hospital. Gino questiona Jorgito sobre Stéfany. 
Rebeca ameaça processar Pedro por tentativa de 
homicídio. Gino fica dividido entre o sonho de ser 
pai e o amor por Rebeca. Marcela leva Paulinho 
para a casa de Bruna e é surpreendida pela che-
gada de Edgar com Luisa. Érico aconselha Renato 
a se aperfeiçoar, mas lhe dá uma oportunidade 
na agência. Luti se declara para Camila. Magda 
procura Valentim. Stéfany se insinua para Jorgito. 
Desirée corta o pé e Armandinho a socorre. 

Pedro e Luísa se amam. Pedro confessa a 
Teresa que está apaixonado por Luísa. Zayla 
garante a Cândida que o casamento de Pilar e 
Samuel não ocorrerá. Teresa procura Luísa, e 
Pedro as observa juntas. Eudoro desconfia do 
comportamento de Tonico com Dolores. Lota 
e Batista chegam ao Rio de Janeiro, e Tonico 
exige que Nélio afaste a família de sua casa. 
Pedro e Luísa se encontram em uma casa de 
campo. Caxias alerta Samuel sobre a ausência 
de Guebo na escola. Tonico encontra Pilar, e 
Samuel defende a noiva. 

Nando consegue se soltar do duto do ar-
-condicionado e ajuda Pedro a encontrar Karina, 
que acaba deixando cair seu celular na academia. 
Duca conforta Gael, que sofre por Karina. Como 
parte do plano do sequestro, Pedro e Karina 
são trancados no banheiro da fábrica. Wallace e 
Bárbara confessam que sentem saudades um do 
outro. Duca fica com Nat. Gael confessa a Bianca 
que se arrepende de ter sido duro na criação de 
Karina. Pedro tenta convencer Karina de que 
sempre amou a menina. Sol chega à casa de Mari 
e Jeff e tem uma crise de ciúmes ao ver Bárbara.  

Miguel é levado para a solitária da cadeia. 
Pela terceira vez, Beto diz para Clarita que 
marcou de conversar com Thamiris para ter-
minar o namoro com ela. Thamiris chega com 
sua mãe e Beto perde a coragem de terminar o 
relacionamento. Marian finge ter mudado para 
Maria, e jura não fazer mais maldades. Maria 
diz que acredita em Marian a partir de agora. 
Ernestina tem ciúme que Chico a confundiu com 
Matilde no passado. Erica leva Francis para 
mostrar para o diretor (Zédú Neves) do musical 
que ele está preparado para substituir Tobias. 

Maria Marta e Cristina pressionam Maurílio. 
José Pedro dispensa a ajuda de Cora. Danielle 
fala de Amanda para Cora. Felipe ameaça 
Cláudio e Beatriz se preocupa com o marido. 
Maria Marta aceita o dinheiro de Maurílio e 
Cristina se irrita. Ismael reclama de Maurílio 
para Maria Clara. Merival vai à delegacia para 
ajudar Cláudio. Maria Clara ouve Maurílio ame-
açar Cristina. Enrico avisa a Téo que Cláudio 
foi preso. José Alfredo manda Josué investigar 
a vida de Maurílio. Cristina conta para Elivaldo 
que vai viajar.

Novelas Novelas Novelas 

fotos:  Divulgação

Com direção de Hilton Lacerda, a série 
‘Chão de Estrelas’ estreia no Canal Brasil

Nash Laila e Uiliana Lima estão no elenco da série “Chão de Estrelas”, que o Canal Brasil estreia 
nessa sexta-feira, às 22h30. Dirigida por Hilton Lacerda, a história gira em torno de um grupo teatral 
anárquico, que ocupa um casarão no Centro histórico do Recife. Na produção, Thelma (Nash) e Sônia 
(Uiliana) são atrizes que precisaram romper com suas famílias para se juntarem à trupe de artistas.

Thaís Melchior clareou o cabelo após 
interpretar a Raquel de “Gênesis”, na 
Record. A atriz estará na novela do SBT, 
“Poliana Moça”, continuação de “As 
Aventuras de Poliana”. Ela voltará a viver 
Luísa, a tia da protagonista da trama.

Após atuar em 
‘Gênesis’, Thaís 
Melchior muda o 
visual para fazer 
‘Poliana Moça’

Telinha

Alana Cabral fala
sobre as vilanias de 
Zayla em ‘Nos Tempos 
do Imperador’

Aos 14 anos, Alana Cabral conta que se inspirou na força e na sabedoria de mulheres guerreiras de 
outras épocas para interpretar a jovem Zayla nesta primeira fase de “Nos Tempos do Imperador”. A 
filha de Dom Olu (Rogério Brito) e da rainha Cândida (Dani Ornellas) — que será vivida por Heslaine 
Vieira após uma passagem de tempo —, acabará se tornando namorada de Samuel (Michel Gomes) 
depois que o músico se separar de Pilar (Gabriela Medvedovski). “Zayla tem um ar de vilania. E 
acredito que está sendo bom: as pessoas estão ficando com ranço dela”, aponta a atriz. Alana comenta 
o interesse de Zayla por Samuel. A atriz defende que a menina se encantou pelo rapaz à primeira 
vista. “Os autores da novela escrevem romantizando as ideias da época [a trama é ambientada no 
século 19]. Naquele tempo, as meninas já eram prometidas para seus maridos. Na maioria das vezes, 
elas se casavam com homens mais velhos. E Zayla se coloca à frente escolhendo seu par.”
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

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

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

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização 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

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 

B. AMAMBAI – RES 
TAIAMA

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

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

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

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

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

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

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

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

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

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

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

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

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

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

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

MONTE CASTELO 

 L584 – RFranjinha, 423 – 
Resid. Figueira Ii – 63,05m² 
– T189,94 – Sala Estar, Co-
zinha C/Ae Sob Pia, Apto, 
2qts, Bh, As, Churrasq, 
2 Vagas Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

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

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

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

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

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

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

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

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

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

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

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

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

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

INVESTIMENTO: Com Ren-
da De Aluguel. Residencial 
Com Elevador. Excelente 
Localização. Av Fernan-
do C Costa Próximo Univ 
Anhanguera. Ampla Sala De 
Estar/Jantar Com 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 DONA NETA REFOR-
MADO

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

RES MTE CASTELO 
L018 – 78,21m²-  Apar-
tamento Terreo. Sala C/ 
Sacada, 2 Quartos (1 C/ 
Armario), Banheiro Social, 
Cozinha C/ Armarios, Área 
De Serviço, Garagem  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

EDIFICIO AMAZONAS 
APT: CENTRO

SÓ 150 MIL REAIS. OFER-
TA , OFERTA . Preço final : 
89m², 2 qts, sala 2 ambien-
tes , cozinha 2 ambientes, 
banheiro social, elevadores, 
salão de festa, garagem 1 
com 1 vaga , portaria 24 
h, prox. hospital do Cancer 
, Santa Casa, comercio 
.Fone: 99128-3044.

BAIRRO TIRADENTES-
-R$ 190.000,00

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

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

ED ILHA BELA – 
CENTRO 

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

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 
142,03m² - Sala, 3 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 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 

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

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

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

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

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

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

VENDE-SE CASA NO 
BAIRRO  MARCOS 

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

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 
suite e dois quartos, ba-
nheiro social, cozinha, 
área de serviço, banheiro 
de serviço, garagem (uma 
coberta e uma sem co-
bertura). Casa fundo: sala, 
dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de 
serviço, varanda. 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 

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

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 

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 

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

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

PROCURO TERRENO À 
VENDA

Jardim Colúmbia, Nova 
Lima, Anache, Montevidéu, 
Danúbio Azul, Estrela 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.

TERRENO OLIVEIRA II 
540M²

18x30, 540m², próximo ao 
asfalto, murado nos 2 lados 
e fundos . R$ 135 mil, qui-
tado e plaino , pronto para 
escriturar . Rua Leonel Ve-
lasco . F: 99128-3044.

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
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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

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 

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

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

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

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

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

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

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

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

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

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

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

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 HD WK CE E 
2019 2020

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

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

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

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

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

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

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 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

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

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

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

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

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

BORA 2.0 ANO: 
2008/2009

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

VOYAGE 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 

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

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

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

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

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

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

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

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

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

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

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

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

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.
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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
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. 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
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

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

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

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

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

C4 PALLAS 2.0
EXL 2008/2009 COR: PRA-
TA/COMPLETO/AUTOMATI-
CO/COURO/R$ 22.5000R  
C.O.M VEICULOS -Av. Ban-
deirantes,2796   fone: (67) 
99981-8686/3385-2674 
Email;mmincarone@terra.
com.br

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 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
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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

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

FAXINEIRA CAPRI-
CHOSA

Faço diária de limpeza 
completa em residências, 
apartamentos e escritó-
rios, excelentes referências 
atuais, possuo condução 
própria, alguns dias livres. 
(67)991922494 c/ Jô dia-
rista

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

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

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

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 

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

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

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

CASA DO FORRO 
BRASIL

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

PODAS DE ÁRVORES 
COM MOTOSSERRA

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

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

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

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

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

HIDRÁULICA & ELÉ-
TRICA

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

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

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

DD SHOCK DEDETI-
ZADORA EM CAMPO 

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

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

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

ÁGUIA DESENTUPI-
DORA

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

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

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

CONSTRUÇÃO E MANU-
TENÇÃO CHANDI

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

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

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

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

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

RAFAEL MASSOTERA-
PEUTA

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

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

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

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

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

IMUNIDADE AO CO-
VID-19

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

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

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

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

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITU-
AL, ÓTIMAS PREVISÕES. 
SIGILO ABSOLUTO. JO-
GAM - SE CARTAS DE 
TARÔ. CONSULTA R$ 30. 
Rua Antonio Maria Coelho 
646. Fone: 9.8116-3003/ 
9 .8165-9057/9 .8206-
6644.

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

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


